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[Obligatorisk] Administrationen af huseftersynsordningen flytter
ind i ministeriet den 1. februar 2015
Administrationen af huseftersynsordningen vil fra og med den 1. februar 2015 blive varetaget af
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Administrationen vil fra den 1. februar 2015 kunne kontaktes på:
direkte telefonnummer 41 71 77 70
direkte mail hesek@mbbl.dk
Som bygningssagkyndig vil man således stadig kun skulle henvende sig ét sted for at få
besvaret sine spørgsmål eller behandlet en ansøgning om beskikkelse eller genbeskikkelse.
Der vil blive overført viden om administrationen af ordningen fra HE-sekretariatet til ministeriet.
Processerne for at søge om beskikkelse og genbeskikkelse vil være uændrede.
Sekretariatet vil informere igen om overdragelsen, når vi kommer tættere på den 1. februar
2015. Vi indsætter også de nye kontaktoplysninger i breve og mails, vi sender ud fra nu af.
Ministeriet vil informere om baggrunden for hjemtagelsen på informationsmøderne.

[Obligatorisk] Sælgeroplysningsskemaet har ændret
versionsnummer til 8.0
Sælgeroplysningsskemaet har nu versionsnummeret 8.0, som er den version du fremover skal
anvende. Spørgsmålene i skemaet har ikke ændret sig fra den tidligere version 7.1, der har
været gældende siden 1. oktober 2013. Skemaet bedes benyttet fra nu af, således at
fremtidige tilstandsrapporter indberettes med udfyldelse af sælgeroplysningsskema med version
8.0.
Du kan finde sælgeroplysningsskema version 8.0 her:
http://huseftersyninfo.dk/saelgeroplysningsskema

[Aktuelt] Informationsmøder november 2014
Fra tirsdag den 4. november afholdes der informationsmøder for beskikkede
bygningssagkyndige. Der er tilmeldt 515 deltagere. Møderne afholdes i Taastrup, Odense,
Aarhus og Aalborg.
Vi ser frem til at mødes ude i marken!

[Aktuelt] Optagelseskursus november 2014
Optagelseskurset for nye bygningssagkyndige bliver afholdt fra mandag den 3. til torsdag den
6. november 2014 på Husets kursuscenter i Middelfart. Der er tilmeldt 21 kursister. Kurset
bliver det sidste i 2014. Kommende kurser for 2015 er ved at blive planlagt og vil blive
annonceret på hjemmesiden, så snart der er fastlagt datoer. Der forventes at blive tilrettelagt ét
kursus i foråret og ét i efteråret.
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