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Af | Irene Brandt

Når byggesagsbehandlerne i Assens godkender store tegninger skal de ikke længere 
kravle rundt på gulvet eller flytte arbejdet ind i mødelokalerne, for sagsbehandlingen og 
godkendelsen af tegningerne foregår på deres computere

Fra papir til storskærme

I den tekniske forvaltning i Assens Kom-
mune har chefen for Byg, beredskab og 
ejendomme, Lars Evald Jensen, fundet 
opskriften på lokal innovation:

”Vi lykkes, når vi sætter medarbejdere 
med forskellige kompetencer sammen,” 
konstaterer han. Og ét af de steder, hvor 
denne opskrift er resulteret i innovative 

løsninger er byggesagsbehandlingen, hvor 
medarbejderne tidligere måtte inddrage 
både gulv eller mødelokaler, når de skulle 
håndtere og godkende de store tegnin-
ger fra arkitekter og rådgivere, hvilket 
gav	digitaliseringskonsulent	Pia	Jensen	
anledning til at udfordre sine tre kollegaer i 
byggesagsafdelingen:

”Hvorfor går i rundt 
med de store kort,” 
spurgte hun, og dette 
spørgsmål blev starten til 
et	samarbejde	mellem	Pia	
Jensen, tekniks tegner 
Helle Jonassen og inge-
niør og byggesagsbehand-
ler Mette Madsen.

”Mit arbejde er blandt 
andet at gå rundt og 
udfordre mine kollegaer 
på deres arbejdsgange 
med udgangspunkt i, at 
digitalisering skal være po-
sitivt og kunne bruges til 
noget,”	siger	Pia	Jensen.

Mens vi venter …
Lars Evald Jensen under-
streger, at den digitalise-
rede sagsbehandling, som 

nu bruges i Assens Kommune, ikke er en 
digitaliseret selvbetjeningsløsning,

”Vi afventer, at Min Digitale Byggesag, 
MDB, bliver introduceret, og når det sker, 
vil vi selvfølgelig tilbyde denne løsning til 

borgerne. Vores projekt er derimod rettet 
indad mod vores egen sagsbehandling, 
som er blevet forbedret med den nye, 
digitale løsning,” siger Lars Evald Jensen. 
Mette Madsen supplerer:

”Selv om der ikke er tale om en selv-
betjeningsløsning, oplever vi allerede, at 
rådgivere og arkitekter er meget glade for, 
at de nu kan nøjes med at sende tegnin-
gerne digitalt til os. Til store byggerier har vi 
jo tidligere skullet modtage kort i kassevis. 
Det slipper vi for - og arkitekterne slipper 
for at plotte alle tegningerne og sende dem 
til os.”

Stempel-udfordringer
I Assens er de stolte over den nye løsning - 
og ikke mindst over, at medarbejderne selv 
har udviklet løsningen ved at bruge kendt 
software og egen viden i nye kombinatio-
ner. Selve den digitale bearbejdningen af 
tegningerne er således baseret på pdf-
software idet alle tegningerne modtages i 
byggesagsafdelingen som pdf-filer. Det er 
disse filer, Mette Madsen og hendes kol-
legaer vurderer og godkender. Tidligere ville 
dette arbejde være endt med et stempel på 
tegningen, der dokumenterer, at byggeteg-
ningen er godkendt af byggesagsmyndighe-
den. Men hvordan stempler man en pdf?

”Vi bruger Adobe Acrobat til bearbejd-
ning af tegningerne, og der findes allerede 
en række standardstempel i programmet; 
men vi ville gerne have mulighed for selv 
at designe et udvalg af stempler, så der 

Et stærkt tværfagligt team: (fra venstre) 
ingeniører og byggesagsbehandler Mette 
Madsen, teknisk tegner Helle Jonassen 
og	digitaliseringskonsulent	Pia	Jensen	har	
sammen udviklet den digitale byggesagsbe-
handling i Assens Kommune.
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var ét til hver af de forskellige sagstyper,” 
fortæller Helle Jonassen, som ved hjælp af 
desktop-programmet InDesign designede 
de stempler, Mette Madsen og hendes 
kollegaer havde brug for. Efterfølgende blev 
disse designs konverteret til stempler, som 
kan bruges i Adobe Acrobat. Såre simpelt 
og godt tænkt!

”Vi har endnu ikke fundet en løsning, 
som samtidig giver os mulighed for at datere 
godkendelsen på kortene; men da returne-
ringen af de godkendte kort altid følges op 
med en skriftlig, dateret byggesagsgodken-
delse, er problemet ikke en hindring fo,r at vi 
kan bruge modellen,” siger Mette Madsen.

Glade borger
Samarbejdet	mellem	Pia	Jensen,	Mette	
Madsen og Helle Jonassen er resulteret i 
en ny løsning, som ikke har kostet andet 
end større skærme til de tre byggesagsbe-
handlere. Besparelserne er til gengæld til 
at tage og føle på, for de handler om sparet 
tid, sparet papir og ikke mindst sparet porto 
til forsendelse af tegningerne mellem kom-
munen og rådgiverne.

”Et andet godt resultat er, at vi får ros 
fra borgerne, som også er glade for at de 
slipper for postgangen med papirtegnin-
gerne - og det er ellers ikke hver dag, vi 
oplever at blive rost af borgerne i en bygge-
sagsafdeling,” fortæller Mette Madsen.

Byggesagsafdelingen i Assens Kom-
mune har endnu ikke gjort meget af at 
markedsføre muligheden for at sende 

tegningerne via mail til kommunerne, for 
metoden er først lige - med succes - blevet 
testet i forbindelse med ombygningen af et 
plejecenter.

”Men borgerne er allerede begyndt at 
sende deres byggesagsansøgninger som 
pdf-filer pr. mail,” fortæller Mette Madsen.

Parat til MDB
Den digitale byggesagsbehandling, som 
medarbejderne i Assens Kommune har 
udviklet, er det ene af to tiltag, som skal 
forberede byggesagsafdelingen til at være 
helt klar, når MDB er færdigudviklet. Ind-
skanning af hele arkivet med tegninger er 
det andet tiltag, som også er på plads.

”Borgerne i Assens Kommune kan 
allerede via kommunens hjemmeside få ad-
gang til de byggetegninger, som vi tidligere 
opbevarede	på	papir,”	fortæller	Pia	Jensen.	
Helle Jonassen supplerer:

”Det sker, at byggesagsbehandlerne 
stadig af én eller anden grund bliver nødt til 
at plotte en tegning og sende godkendel-
sen med posten; men i stedet for at være 
irriteret over det, så glæder vi os over alle 
de gange, vi til gengæld er sluppet for at 
gøre det.”

Lars Evald Jensen får det sidste ord:
”Den digitale byggesagsbehandling kan 

stadig forbedres - og det vil den blive. Vi har 
dog valgt at tage modellen i brug med det 
samme i stedet for at ærgre os over de fem 
procent, der endnu ikke virker.” Frederikshavn
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