
Antall mottatt søknader 2017 og 2018:

STATUS BYGGESAK

2017 
mottatt

2018 
mottatt

Februar 304 317

April 343 291

Juni 356 340

August 268 243

Oktober 292 274 0
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Antall behandlede søknader 2017 og 2018:

STATUS BYGGESAK

2017 
behandlet

2018 
behandlet

Februar 314 195

April 290 285

Juni 381 290

August 252 228

Oktober 308 353
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STATUS BYGGESAK

Antall røde 
saker

Februar 124

Mars 85

April 71

Mai 65

Juni 58

Oktober 8

0

20

40

60

80

100

120

140

Februar Mars April Mai Juni Oktober



Ventesaker er ikke tatt med i oversikten fordi:

Dette er saker som har blitt gjennomgått av saksbehandler og det har blitt sendt 
mangelbrev til ansvarlig søker. Saken blir deretter satt på vent frem til ansvarlig søker har 
sendt inn etterspurt dokumentasjon.

Saksbehandlernes bruk av byggesaksregisteret:

* Byggesaksregisteret brukes for å holde oversikten over saksbehandlingsfrister siden       
arkivsystemet pr i dag ikke gir denne informasjonen

* Forhåndskonferanser blir liggende i byggesaksregisteret fram til forhåndskonferansen er 
avholdt. Dette fører til at de kan bli røde i registeret, selv om vi har oppfylt kravet om å 
avtale tid for forhåndskonferanse innen 14 dager etter mottatt anmodning om 
forhåndskonferanse. 

* Byggesaksregisteret hjelper oss med å holde oversikten over henvendelser uten sak (eks. 
der hvor nabovarsler sendes inn før byggesøknaden)
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