
En stærk integration mellem KOMBITs Byg og 
Miljø og Acadre har givet Holbæk Kommune 
et større overblik, fleksibilitet og en bedre 
struktur for både kommunens medarbejdere 
og ledere.
Med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes positive erfaringer 
valgte Holbæk Kommune i efteråret 2015 Acadre som sagsbe-
handlingssystem på byggesagsområdet. Skiftet til Acadre har 
haft afgørende betydning i Holbæk:

”Vi valgte Acadre Byggesag, fordi det var problematisk og 
tidskrævende at arbejde med to systemer, der skulle integreres 
med hinanden. Acadre er et system, der fungerer, og Acadre 
Byggesag har lettet vores administration betydeligt”, siger Jette 
Vejgaard, IT-projektleder hos Holbæk Kommune.

Inden skiftet var hverdagen i Holbæk Kommune præget af 
ustabile og tidskrævende integrationer samt ustrukturerede 
arbejdsgange. 

”Acadre Byggesag nedbringer antallet af fejl, og giver overblik 
både for ledere og medarbejdere. For eksempel kan ledelsen 
via en lynsøgning meget nemt og overskueligt få overblik det 
enkelte teams sager”, forsætter Jette Vejgaard.

Holbæk Kommune har opnået en større effektivitet og reduce-
ret tidsforbrug ved at digitalisere og automatisere kommunens 
byggesagsbehandling.
”Det er meget nemmere for os, at arbejde med sagerne nu, hvor 
vi kan sikre, at alle vores dokumenter ligger det rigtige sted, 

Holbæk har afskaffet ustruktureret  
byggesagsbehandling

”Spar et fagsystem
- lad Acadre klare 

byggesagerne”

samtidigt har vi fået et større og bed-
re overblik over sagerne”, fortæller 
Jette Vejgaard.

Holbæk Kommune har bortratio-
naliseret et fagsystem og yderligere 
sparet markant på antallet af eksterne 
konsulenttimer. 

”Succesen er til at føle på, så vi har valgt også at lægge vores 
miljøsager i Acadre for at brede fordelene ved styringsreoler, 
workflows og dynamiske tekstfelter længere ud i organisatio-
nen”, afslutter Jette Vejgaard.

Om Formpipe Software 
Formpipe Softwares produkter hjælper organisationer med at 
fange, bearbejde og placere information i den rette sammen-
hæng. Lave omkostninger, minimal risikoeksponering og et 
velstruktureret informationsflow er nogle af gevinsterne ved at 
anvende ECM produkter fra Formpipe Software.

Hvis du vil høre mere om Acadre Byggesag,  
kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller  
info.dk@formpipe.com
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