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Nyhedsbrev nr. 2 af 6. februar 2013

[Obligatorisk] Tro og love erklæring om gæld til det offentlige
Den 1. januar 2013 trådte den ny bekendtgørelse nr. 1262 af 14.12.2012 om
huseftersynsordningen i kraft. Det betyder bla., at du som beskikket bygningssagkyndig i
henhold til bkg. § 11, stk. 1, nr. 6) har pligt til straks at underrette Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter om ændringer i dine forhold af betydning for beskikkelsen, herunder om du har
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr, jf. § 4, stk. 1, nr. 6).
Det betyder ift. gæld til det offentlige, at du kan bevare din beskikkelse, såfremt du, for den del
af gælden, der overstiger 100.000 kr., har indgået og overholdt afdragsordning med
inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed.
For at sikre overholdelsen af dette krav har ministeriet indført en tro og love erklæring om gæld
til det offentlige, som skal underskrives af alle bygningssagkyndige ifm. beskikkelse eller
genbeskikkelse. HE-sekretariatet vil i forbindelse med beskikkelse og genbeskikkelse sende dig
erklæringen til underskrift. Du skal således ikke selv gøre noget, før du bliver bedt om det. En
beskikkelse gælder i 3 år, så hvis du lige er blevet beskikket eller genbeskikket, kan der gå et
stykke tid, før du får erklæringen fremsendt.

[Aktuelt] Brugertilfredshedsundersøgelse
Vi takker de mange, som allerede har udfyldt vores brugertilfredshedsundersøgelse. Har du
ikke nået det endnu, så er chancen der frem til mandag den 18. februar kl. 12.00. Brug dette
link, hvis du ønsker at give din mening til kende om vores service og komme med forslag til
forbedringer.
Med venlig hilsen,
HE-sekretariatet
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