Nå har det blitt lettere å finne alle byggesakene
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DIGITALT: Nå er det gamle arkivrommet blitt overflødig etter at de gamle byggesakene er digitalisert.
Rådgiver Marianne Reitan og arkivar Ann Elin Aas er godt fornøyd med at arbeidet er gjort. (Foto:
Richard Bakken)
DEL
Nå har det blitt mulig å søke opp alle byggesakspapirene til din eiendom i kommunens database.
Rådgiver Marianne Reitan og arkivar Ann Elin Aas har sluttet å bruke det gamle arkivet i Herredshuset.
– Alle historiske byggesaker fra tiden etter brannen i 1954 er skannet. Det er 58,7 hyllemeter med arkiv
fordelt på 19760 byggesaker. Til sammen 220 000 ark er nå lagt i databasen. Hvis man legger arkene
etter hverandre blir det 67 kilometer med papir. Nå har vi samlet alt og det tar 800 GB i basen, forteller
Reitan.

For alle
– Er det behov for dette?
– Ja, det er mange brukere av arkivet. Vi har saksbehandlere som bruker materialet i den daglige
saksbehandlingen. Meglere vil ha opplysninger til sine salgsprospekter. Med å få arkivet digitalisert
sparer vi mye tid til mange personer, sier Ann Elin Aas.
– Brukes det av publikum?

– Ja, en del er ute etter tegninger, vedtak og ferdigattester til sine eiendommer. Det kan være i
forbindelse med byggesaker eller at de skal selge boligen.

På internett
Frem til i dag har det vært tungvint for de ansatte i kommunen som har brukt arkivet.
– Det har også blitt slitasje på dokumentene i arkivet, og papirene har ofte blitt lagt tilbake uten at de
ligger i riktig rekkefølge, sier Aas.
– Hvor finner vi det digitale arkivet?
– Arkivet er tilgjengelig for alle på vår hjemmeside. Her ligger det på to plasser. Både på postliste og
møtedokumenter, og under bolig og eiendom. Arkivet har to versjoner. I publikumversjonen man kan se
en oversikt over alle dokumenter som er registrert på eiendommen, men man må bestille kopier. Det er
laget en egen brukerveiledning på siden.
– Hvorfor er det slik?
– Alt som ligger i arkivet er ikke offentlig. I arbeidet med å skanne dokumentene ble ikke alle personlige
opplysninger skjermet. Derfor blir det tatt en vurdering av hvert dokument når noen ber om innsyn.
Utviklingsprosjekt
– Vi har hatt et prosjekt sammen med interkommunalt Arkiv Trøndelag, Klæbu og Trondheim kommune
og firmaet Documaster AS for utvikling av programvaren og prosess skanning. Skanningen har blitt
gjort av IKA Trøndelag. Arbeidet startet i mars 2014 og ble ferdig i desember, forteller Reitan.

Vurderer flere arkiv
Malvik kommune gikk over til en digital verden i mai 2008. Etter det er alle papirer elektroniske.
– Vil flere av de gamle arkivene bli digitalisert?
– Vi vurderer å skanne resten av det arkivet på teknisk avdeling, for her skulle vi hatt med arkivene for
landbruk og oppmåling. Det er også flere arkiv som kunne ha blitt skannet, men det er både kostbart og
tidkrevende arbeid, sier Ann Elin Aas.

