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Om huseftersyn

Info til bygningssagkyndige

Bliv bygningssagkndig

Nyhedsbrev nr. 8/2011 - HE-sekretariatet

[Obligatorisk] Pr. 1. januar 2012 forhøjes maksimalvederlagene
Den 1. januar 2012 træder en ændring til bekendtgørelse om huseftersynsordningen i kraft, der
medfører en forhøjelse af maksimalvederlagene i bilag 1.
Med virkning fra den 1. januar hvert år skal vederlagene reguleres, og det sker på grundlag af
den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september
måned.
Se bekendtgørelsen og de nye maksimalvederlag her.

[Obligatorisk] Opdatering af dine kontaktoplysninger
HE-sekretariatet oplever, at der er mange bygningssagkyndige der ikke kan kontaktes længere
på de oplysninger, som fremgår af sekretariatets administrative system. Det er vigtigt, at du
husker at give os besked, når du ændrer dine kontaktoplysninger, så vi kan sende relevante
informationer til dig.
Ændringer i dine kontaktoplysninger skal du altid meddele skriftligt til HE-sekretariatet,
herunder ændring af adresse, e-mail, tlf.nr. m.m. Ændringerne kan du meddele pr. e-mail til
kontakt@huseftersyninfo.dk. Du skal stadig selv opdatere i HEweb.
Som noget nyt kan du ligeledes udfylde dine oplysninger til os på vores hjemmeside her. Denne
formular kan bruges til simple ændringer af kontaktoplysninger og vi håber, at den er nem at
anvende. Datablad og forsikringserklæring skal stadig indsendes samlet, når dine ansættelsesog forsikringsforhold ændres.

[Aktuelt] Nye dokumenter til ansøgning om (gen)beskikkelse
For at gøre det nemmere at udfylde en ansøgning om beskikkelse, har vi udarbejdet
vejledninger til, hvordan man skal udfylde ansøgningsskemaet og beskrive sin
erhvervserfaring. Erhvervserfaring skal fremover angives i et særskilt skema, der kan
downloades samme sted som ansøgningsskemaet.
Du kan anvende samme skema og vejledning i forbindelse med en ansøgning om
genbeskikkelse, hvor du skal dokumentere din erhvervserfaring.
Du finder alle informationer for ansøgning om (gen)beskikkelse her.

[Aktuelt] HE-sekretariatet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
HE-sekretariatet har åbent for henvendelser mellem jul og nytår på mail og telefon. Spørgsmål
af hastende karakter, som skal afklares i år, bedes fremsendt inden jul, da bemandingen
mellem jul og nytår vil være begrænset.
Glædelig jul og godt nytår 2012.
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