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Forbedringer i H.E.-web-systemet
AKTUELT: Resultatet af Userminds brugerundersøgelse udmønter sig i en
opdatering af indberetningssystemet for tilstandsrapporter. Opdateringen træder
i kraft tirsdag den 21. juni 2005 kl. 12.00.
Gennem de seneste måneder har der været arbejdet koncentreret for at gøre
indberetningssystemet for tilstandsrapporter hurtigere og mere brugervenligt for
beskikkede bygningssagkyndige.
Den 21. juni klokken 12.00 bliver det nye ændrede indberetningssystem tilgængeligt for
beskikkede bygningssagkyndige, og der er lagt op til mange ændringer, som gør
hverdagen nemmere.
De vigtigste ændringer er:
●
●
●
●
●

Der er oprettet genveje, for at reducere mængden af "klik" med musen
Opdateringsblink er reduceret væsentligt
Skader og materialer er delt op på to sider
Materialer kan nu "klikkes ind" i tilstandsrapporten
Der er oprettet en stavekontrol til fritekst-felter

Samt meget mere, som kan læses på hjemmesiden via linket nederst.
Ændringerne er lavet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Læs i detaljer, hvad der er ændret her:
Hvis du har spørgsmål til ændringerne, kan du kontakte sekretariatet på
telefonnummer 72 20 22 70 eller pr. e-mail: hesekretariat@teknologisk.dk
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Velbesøgte informationsmøder
AKTUELT: De årlige obligatoriske informationsmøder for beskikkede
bygningssagkyndige er nu gennemført.
I perioden fra slutningen af februar til midten af april, har sekretariatet holdt 13 møder
over hele landet, hvor 618 beskikkede bygningssagkyndige deltog. 39 sagkyndige har
udmeldt sig af ordningen i forbindelse med møderne. 9 er indstillet til fratagelse
af beskikkelse på grund af manglende deltagelse.
På møderne fik de beskikkede bygningssagkyndige blandt andet nyheder og
opsamling omkring det nye indberetningssystem, ny bekendtgørelse, nyheder på www.
hesyn.dk, håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og information til forbrugerne.
Desuden blev der set nærmere på brugen af uhensigtsmæssige standardtekster i
tilstandsrapporten. Markkontrollanterne gennemgik grundlaget og retningslinierne for
markkontrollen med hovedvægten på de erfaringer, som kontrollørerne har opsamlet
gennem deres arbejde. Især gennemgangen af uhensigtsmæssige standardtekster i
tilstandsrapporterne gav en god dialog og erfaringsudveksling. Der blev også samlet op
på principielle juridiske temaer gennem aktuelle retssager, domme og afgørelser af
advokat Simon Heising.
Brugerundersøgelsen
Alle møderne blev evalueret og hovedresultatet kan læses her:
Enighed

Betydning
3,91

Mit personlige udbytte af informationsmødet var stort

3,53

Det faglige niveau på mødet var som ønsket

3,61

3,89

Undervisningens tilrettelæggelse var god

3,74

4,14

Undervisningsformen var god

3,77

4,14

Kursusstedet var tilfredsstillende

4,04

3,75

Enighed i udsagnet:
5= meget enig, 4= enig, 3= neutral, 2= uenig, 1= meget uenig
Betydning:
5= stor betydning, 4= nogen betydning, 3= neutral, 2= lille betydning, 1= ingen
betydnng.
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Årsberetning
AKTUELT: Årsberetningen for Huseftersynsordningen 2004 er nu tilgængelig fra
ordningens hjemmeside.
2004 var atter et begivenhedsrigt år for Huseftersynsordningen. Blandt de mange
begivenheder omtaler årsberetningen nogle af de vigtigste.
Det var blandt andet ændringen i ordningen pr. 1. maj 2004, som følge af aftalen
mellem økonomi- og erhvervsministeren og Dansk Ejendomsmæglerforening, det nye
indberetningssystem, etablering af markedspladsen for bygningssagkyndige,
udvidelsen af hjemmesiden med et helt nyt afsnit for specielt målrettet
bygningssagkyndige, samt mange andre ting.
2004 blev samtidig det år i hele ordningens historie, hvor der blev indberettet flest
tilstandsrapporter - i alt 77.395 stk.

Læs desuden mere om:
Litteratur for bygningssagkyndige:
Gode tage

Kurser for bygningssagkyndige:
Læs om dem her og her.
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