
Kjære Boligprodusent 

 

Som sikkert mange har fått med seg har Holte i samarbeid med et utvalg boligprodusenter tilknyttet 

Boligprodusentenes Forening utviklet en ny heldigital byggesøknadsløsning. Denne vil kunne erstatte den 

statlige søknadsløsningen ByggSøk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holte ByggSøk er en modul i HoltePortalen 

På samme måte som Boligprodusentenes Styringssystem, Holte Kontrakt og den blankettbaserte 

søknadsmodulen Holte Søknad, vil også Holte ByggSøk være tilgjengelig i Holteportalen. Etter anskaffelse av 

eller oppgradering til Holte ByggSøk vil bruker få tilgang til begge søknadsmodulene. 

Spesialtilbud! - Bestill din tilgang før Bygg Reis Deg til svært fordelaktige priser 

Som et spesialtilbud til alle medlemmene i Boligprodusentenes Forening vil kjeder og enkeltbedrifter kunne 

bestille antall brukere via foreningen eller direkte på e-post til Holte. Ved å gjøre dette vil man få tilgang til 

Holte ByggSøk uten å måtte betale anskaffelseskostnad. Medlemmene vil videre få svært fordelaktige 

månedspriser basert på antallet brukere som bestilles. 

  

 

 

Løsningen Holte ByggSøk ble satt i full drift i september 

2019 etter måneder med pilottesting. Flere kommuner har 

allerede gitt tillatelser etter søknader innsendt via 

løsningen. 

Søknadsløsningen vil bli videreutviklet i parallell med 

ferdigstillingen av DIBK sin tjenesteplattform 

Fellestjenester Bygg 

 



Prismatrise for Boligprodusentenes Forening* 

 

 

*forutsetter at bestilling sendes inn senest innen Bygg Reis Deg starter (onsdag 16. oktober) 

Bestilling av Holte ByggSøk 

For å nyttiggjøre seg av dette fordelaktige tilbudet må bestillingen registreres ved å gå inn på lenken under 

eller sendes Morten Meyer i Boligprodusentens Forening/ Frode Eek i Holte as. Tilbudet til medlemmene er 

åpent frem til Bygg Reis Deg 2019 starter. Når bestillingsperioden er over vil prismodellen endres slik at 

medlemmene må påregne en anskaffelseskost pr. bruker. og andre månedspriser. 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på denne lenken for å bestille  

eller fyll ut skjemaet under og send det på e-post til: 

Morten Meyer Kvalitetssjef, Boligprodusentenes Forening morten.meyer@boligprodusentene.no 

Frode Eek Produktdirektør, Holte as   frode.eek@holte.no 

Bestillingsfrist 15. oktober 2019 

Navn på bestiller: ______________________________________________ 

Firma:                      ______________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________ 

Postnummer/-sted:_____________________________________________ 

Telefon:  _____________ e-post: _____________________ 

 

Vi bestiller Holte ByggSøk med volumrabatt til antall brukere:  

 

 

 

NB! Kjeder som ønsker integrasjon av modulen inn i eksisterende CRM-

systemer oppfordres til å kontakte Holte direkte for å avtale dette 

 
 

HOLTE BYGGSØK 

BESTILLING AV BRUKERLISENSER 

2019 
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