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Mål med tjenesten:

� Et steg på veien mot døgnåpen forvaltning/tjenester på nett

� De kommunale eiendomstjenestene på nett

� Redusere arbeidspresset hos saksbehandlere/servicesenter

� Gjenbruk av tidligere anskaffelser og investeringer

(web-services, arkivskanning, geointegrasjon,  Matrikkelens                          
innsyns-API,  MinID-pålogging).

� Nye dokumentasjonskrav – teknisk tilstandsanalyse.

Mine eiendommer



Brainstorming med kommunenes servicesenter
Hva er det innbyggere lurer på?
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Fase 1: Pålogging til matrikkel via MinID

For at tjenesten Mine eiendommer skal kunne 
publiseres, er det en forutsetning at innbyggerportalene 
er i stand til å identifisere brukeren på en sikker måte, 
siden tjenesten kommer til å inneholde personsensitive 
data. 



Fase 1: Gevinstrealisering

• Alle innbyggere som står oppført som eiere av en eller 
flere eiendommer får tilgang til eiendomsopplysninger i 
innbyggerportalen. 

• Danner grunnlaget for kommende funksjonalitet i tjenesten 
Mine eiendommer og øvrige tjenester som krever MinID-
pålogging.

Fase 1







Fase 2: Tilgang til dokumenter fra 
eiendomsarkivet

• I den andre utviklingsfasen tilbys publikum en mulighet til å 
laste ned dokumenter og lignende fra kommunenes 
eiendomsarkiv.



Analoge arkiv må samordnes og gjøres 
tilgjengelig i digital form  
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ELEKTRONISKE  ARKIVLØSNINGER:

� Planarkiv 2000

� Målebrevsarkiv      2004

� Seksjoneringsarkiv 2004

� Vann-og avløpsarkiv 2004-2006

� Byggesaksarkivet – oppstart sept.    2006-2009 

� SEFRAK-arkivet (AAFK)                  2007 



Fase 2: Tilgang til dokumenter fra 
eiendomsarkivet 

� Dokumentene fra de analoge eiendomsarkivene er skannet og 
etablert i en web-basert arkivløsning.

� Dokumentene vises i tjenesten Mine Eiendommer basert på 
webServices

� Egen dokumentlagringsløype fra sak/arkivsystem som viser 
aktuelle dokument via webservices fra braArkiv. 
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Fase 2: Gevinstrealisering

• Alle innbyggere som står oppført som eiere av en eller 
flere eiendommer får tilgang til alle elektroniske 
dokumenter som er lagret i eiendomsarkivet  i 
innbyggerportalen. 

• Øker graden av selvbetjening for innbyggere, samtidig 
som det potensielt reduserer pågangen på kommunens 
servicetorg

• Danner grunnlaget for videre funksjonalitet i tjenesten 
Mine eiendommer.

Fase 1 Fase 2



Fase 3: Oversikt over 
eiendomsgebyrer og abonnement

I den tredje utviklingsfasen ønsker vi å tilby publikum en 
oversikt over eiendomsgebyrer og abonnementer knyttet 
til eiendommen. 



Abbonnementsoversikt / Fakturadetaljer

• I tillegg til den samlede fakturaoversikten skal eieren ha 
mulighet til å se detaljert informasjon om hver enkelt faktura. 

• En faktura består som regel av flere fakturalinjer, og disse 
skal vises på en enkel og oversiktelig måte.

• Eiendomssiden skal inneholde en oversikt over hvilke 
abonnenter som er knyttet til eiendommen. 

• Oversikten bør vise hvilke utgifter som er forbundet med 
de ulike abonnementene. Det må også fremkomme hva 
slags abonnementstype (standard, stor, mini, felles) 
som er satt opp og hva dette innebærer med tanke på 
mengde og volum.







Gevinster

• Økt grad av selvbetjening

• Reduserer forespørsler til kommunens servicetorg og 
fagpersonell

• MinID-pålogging via matrikkel vil danne grunnlag for 
flere selvbetjente løsninger

• GIS-integrasjon

• InfoLand-henvendelser (gebyrforespørsler)

SLAM
RENOVASJON
VANNMÅLER



Noen tilbakemeldinger:

• Hei, Prøvde systemet og det fungerte helt greit. Fant det jeg 
forventet å finne.

• Hei. Veldig greit å få tilgang til tegninger som vi aldri før har sett 
☺Kommer godt med når vi skal bygge på nå ☺

• Hallo! Testet med IDporten/BankID og det funker som ei kule….. 
Får opp det jeg skal se og ikke noe annet.

• Hallo, Dette var en veldig bra tjeneste.  Jeg fant dokumenter på 
huset som jeg ikke har sett før, faktisk helt fra 1906. Jeg har noen 
dokumenter hjemme som ikke er med på lista, de er også ganske 
gamle. Skal dere gi folk mulighet til å legge det inn?

• Hei ! Dette var genialt ! Funka 100 % !
• Hei. Veldig bra! Vi har to eiendommer, og det er veldig nyttig å 

kunne gå inn å se gamle tegninger, korrespondanse etc. Fungerer 
veldig fint, synes jeg.

•



Videreutvikling av tjenesten

• Vann-og avløp

– Vannmålerinfo, avgiftsgrunnlag, sist registrert, ny avlesning

• Slam/septiktank

– Tømmefrekvens, siste/neste tømming, utkopling,frakopling.

• Feiing og tilsyn

– Neste feing, tilsyn, historikk, status

• Grunnleier/festeavgift

• Se eiendom

• Ansattløsning (uten pålogging).



MinID/matrikkel

• GI-standarden

• InnsynsAPI – Eieforhold (fødselsnummer)

• Geointegrasjon benyttes for de øvrige 
spørringene.



http://www.arendal.kommune.no/Utvikling/Mine-eiendommer/Mine-
eiendommer/


