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Dagene 25-27. juni 2018



Dagsorden Byg og Miljø-dagene 25-27. juni 2018

1. Strategien for Byg og Miljø set fra strategigruppens perspektiv v. 

Torben Frandsen, Hjørring

2. Status efter gennemført genudbud november 2017, samt 

driftsstatus 

3. Information omkring projektets økonomi 

4. Ændret lovgivning: sådan påvirker BR18 Byg og Miljø, herunder  

servicemålene i BR18

5. Input til KL, KOMBIT og Strategigruppen/Styregruppen



Interessenter og aktører i Byg og Miljø

Styregruppen
KL, formand fra kommune & 

KOMBIT

KOMBIT
PE & PL

Strategigruppen
13 teknik og miljøchefer, 

KL, Styregruppeformand 

& KOMBIT

Faggruppen
11 sagsbehandler

• Fastlægger viderudviklingsstrategi for BOM

• Nedsætter udvalg og godkender kommissorier

• Vurderer og træffer beslutninger ift. Indstillinger fra udvalg

• Understøtter ændringsønskeportalen

• Screener udviklingsønsker

• Sekretariatsfunktion for udvalg og grupper

• Projektstyring af videreudvikling

• Prioriterer ønsker til belysning             

(økonomi, tid, risici, afledte 

konsekvenser).

• Review af belysning

• Indstiller til styregruppen

• Sparring ifm. lovændringer

• Sparring ifm. spørgsmål fra 

øvrige kommuner

• Sparring ifm. ændringsønsker

Statslig kontaktgruppe
KL, Miljøstyrelsen, Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsen, 

Kulturstyrelsen & KOMBIT

Gruppen vidensdeler omkring kommende 

tiltag inden for lovændringer mm.



2. Strategigruppens virke og sammensætning 

Strategigruppen for Byg og Miljø er en 

sammenslutning, som har til formål at sikre 

strategisk styring af videreudviklingen af Byg og 

Miljø. I denne forbindelse er det ligeledes et 

formål at varetage faglige og økonomiske 

interesser både for bygge- og miljødelen i 

løsningen. 

Strategigruppen arbejder konkret indenfor 

følgende områder: 

Integrationer 

Datamigrering 

Brugervenlighed 

Fremtidsplaner – retning og anvendelse 

Øget vidensdeling på tværs af kommuner 

Ændring af lovgivning for at gøre den mere 

digital 



Service (ikke at forveksle med servicemål)
Kvalitet i arbejdet – faglighed og indhold
Digital udvikling – anvendelsesorienteret og 
effektiviserende



Service



Kvalitet

Bidrage værdiskabende

Undgå spild – tilbageløb

Have gode relationer

Bruge faglighed



Digital udvikling

• Anvendelsesorienteret

• Kunden i centrum

• Fremtidens bruger

• Effektiviserende

• RPA - AI

• Træk selv



Hvad har det med BOM at gøre…

….ALT

Image – på godt og ondt

Brugerflade – loyalitet og effektivitet

Motor eller begrænsning

Et fællesskabs styrke



What a [koˈmuːnə] wants….

Origin: Via french commune. From latin

communis ”common”, of kon ”together” and

munus ”task, assignment”



2. STATUS EFTER 
GENNEMFØRT 

GENUDBUD NOVEMBER 
2017 



Byg og Miljø – historisk tidsplan

31.3.2014

Byg og Miljø 

går i drift

1.1.2016

Miljøudvidelsen 

i drift

16.5.2017

Knowledge Cube 
vinder genudbuddet  

1.7.2018

Fra BR15 

til BR18

1.1.2019

Prisstigning og 
modernisering af 

løsning

Offentliggørelse 

af genudbud

Transition



Hvorfor genudbud?

• Manglende mulighed for at overholde kontrakten
• Miljøudvidelsen krævede mere udvikling end 

forventet

• Stor udgift til vedligeholdelsestillæg



Transition af Byg og Miljø 2.0

• Masser af planlægning og information op til weekenden

• Information til kommunernes hjemmesider

• Information og ”papskilt” på bygogmiljø.dk

• Fagsystemsleverandørerne – test af BOM både inden og i selve 

transitionsweekenden

• Godt samarbejde mellem Schultz, KC og KOMBIT

• Weekenden gik rigtig godt og vi kom i mål 

• Mandag 27/11 indkom der 7 sager i servicedesken

• En fejl i sagsbehandlermodulet

• Sidegevinst: Flere SBSYS kommuner er kommet på ifm. transitionen



Lige nu: Indkøring af samarbejdsprocesser 
mellem Knowledge Cube og KOMBIT er i gang 

Mange opgaver er i gang

Sikre stabil drift i det nye driftsmiljø

• Indkøringsperiode hvor samarbejdsformen og processer skal på plads

• Implementering af nye krav

• Udvikling af optioner og videreudviklingsønsker

• Udvikling af releaseprocesser (BR18 godt gennemført allerede)

• Moderniseringsprojektet



Driftsstatusside

https://driftsstatus.bygogmiljoe.dk

https://driftsstatus.bygogmiljoe.dk/


3. Information omkring projektets økonomi



Prisstigning

• Manglende afskrivning på BOM 1.0 

• Omkostninger ifm genudbuddet

• Har behov for en gennemgribende modernisering af løsningen
• Input fra strategigruppen ”ny brugervenlighed”

• Igangsættelse af foranalyse

• Styregruppemøde 1. juni 2018 – godkendelse af prisstigning

• Information til kommunerne



4. SÅDAN PÅVIRKER BR18 
BYG OG MILJØ BR18



4. BR18 ændring

• Simple konstruktioner – 40 dage

• Enfamiliehus – 40 dage

• Industri og lagerbygninger – 50 dage

• Etagebyggeri Erhverv – 55 dage

• Etagebyggeri bolig – 60 dage

• Bilag 1 virksomheder – 200 dage

• Bilag 2 virksomheder – 130 dage



4. Reducering i antallet af ansøgningstyper

• Markant reducering i antallet af ansøgningstyper
• Forventer færre ”fejl valgte ansøgningstyper”

• Fortsat udfordringer mht. automatisk placering rette 

servicemål

• KL har dialog med Trafik- Bygge –og boligstyrelsen omkring 

ændring af antallet af servicemålene for byggeri



5. Information om servicemålene i BR18

• Manglende servicemål på BR18 – 6 mdr. i 2018

• Indførelse af servicemål for BR18 pr. 1. juli 2018

• Fortsat ikke muligt at rette i servicemålskategori



6. Input til KL, KOMBIT og 
Strategi– og Styregruppen

• Kommunal strategi som vi bør 

være bekendt med?

• Ønsker til vores mål og/eller 

ageren?

• Indflydelse som kommune?

• Generelt input


