Informationsmøde
for beskikkede
bygningssagkyndige

November 2014
Formiddag kl. 09.00 – 12.30
09.00 – 09.30 ”Aktuelle emner” ved MBBL
09.30 – 10.15 ”Tagkonstruktioner – forandringers betydning for fugt og funktion”
ved seniorkonsulent Carsten Johansen fra Teknologisk Institut
10.15 – 10.30 Pause
10.30 - 11.15 ”Tagkonstruktioner – forandringers betydning for fugt og funktion”
ved seniorkonsulent Carsten Johansen fra Teknologisk Institut
11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.25 ”Praksis fra Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige” ved arkitekt Jens Kjeldsen, Disciplinær- og Klagenævnet
12.25 – 12.30 ”Tak for i dag” ved MBBL

November 2014
‘
Eftermiddag kl. 13.30 – 17.00
13.30 – 14.00 ”Aktuelle emner” ved MBBL
14.00 – 14.45 ”Tagkonstruktioner – forandringers betydning for fugt og funktion”
ved seniorkonsulent Carsten Johansen fra Teknologisk Institut
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.45 ”Tagkonstruktioner – forandringers betydning for fugt og funktion”
ved seniorkonsulent Carsten Johansen fra Teknologisk Institut
15.45 – 16.00 Pause
16.00 – 16.55 ”Praksis fra Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige” ved arkitekt Jens Kjeldsen, Disciplinær- og Klagenævnet
16.55 – 17.00 ”Tak for i dag” ved MBBL

Informationsmøde
for beskikkede
bygningssagkyndige
Aktuelle emner
v/ specialkonsulent Elmir Tartic og fuldmægtig Mette
Carstensen

Aktuelle emner
• Hjemtagelse af HE-SEK
• Ændringer af bekendtgørelse om huseftersynsordningen
• Ansvarsforsikring
• Digitalisering samt ændring af sælgeroplysningsskemaet

Hjemtagelse af HE-Sekretariatet
•

Pr. 1. februar 2015 hjemtager MBBL sekretariatsfunktionen.

•

Bemærk at alt kontakt fra og med 1. februar 2015 skal ske til Ministeriet.

•

Nyt telefonnummer: 41 71 77 70

•

Ny direkte mail: hesek@mbbl.dk

•

Postadresse: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K

Bekendtgørelse om
huseftersynsordningen
• Indberetningsgebyret nedsættes (fra 403 kr. til 352 kr.)

• Det maksimale vederlaget reguleres som følge af den årlige
nettoprisindeksregulering (0,68 pct.)
• Maksimalpriserne for vederlaget forventes afskaffet 1. januar
2016

Ansvarsforsikring
Bekendtgørelse nr. 1262 af 14. december 2012 om huseftersynsordningen
§ 4. …. For at kunne beskikkes som bygningssagkyndig skal den pågældende opfylde følgende
betingelser: […]
5) Være dækket af en professionel ansvarsforsikring, hvis omfang og vilkår mindst svarer til,
hvad der i almindelighed er opnåeligt på forsikringsmarkedet, og som dækker i mindst 5 år
efter overdragelsen til køber af en ejendom, som den bygningssagkyndige har afgivet
tilstandsrapport om, dog længst i 6 år fra rapportens datering.
….
§ 11. Den bygningssagkyndige skal […]
5) være … dækket af ansvarsforsikring, jf. § 4, stk. 1, nr. 5,
6) straks underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om ændringer i sine forhold
af betydning for beskikkelsen, herunder … ansvarsforsikring, jf. § 4, stk. 1, nr. 5.
Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige
§ 1. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de
pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om
beskikkede bygningssagkyndige m.v. eller regler fastsat i medfør heraf.

Ansvarsforsikring
• Husk at meddele MBBL om enhver ændring af forhold af
betydning for beskikkelsen.
• Det er den beskikkede bygningssagkyndiges ansvar at være
dækket af en ansvarsforsikring.
• Ved skift af ansættelsessted, ophør af virksomhed osv. er det
meget vigtigt, at MBBL straks orienteres herom.
• Det er ikke tilladt at indberette tilstandsrapporter uden at
være omfattet af en forsikring.
• Sanktion

Digitalisering samt ændring af
sælgeroplysningsskemaet
•
•
•
•

Digitalisering af sælgeroplysningsskemaet
- Formål
- Status
- Ikrafttrædelse

• Ændring i sælgeroplysningsskemaet
• - Formål
• - Status

Elektronisk sælgeroplysningsskema
HEWEB
Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter (MBBL)

www.alpha-solutions.dk

Udkast til nyt skærmbillede

BS’er forholder sig til sælgeroplysninger ved at klikke

12

Udkast til nyt skærmbillede

BS’er kan generere link
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Sælgeroplysning udfyldes elektronisk af sælger (I)
Vælger reset
af flow

Logger ind m.
personlig
adgangskode1

Opretter
kladde

Forholder sig
til hvem der
skal udfylde
oplysningsskema

BSer modtager ikke
sælgeroplysninger
som forventet

Vælger
”generer link
til sælger”2

Kopierer link
ind i mail til
sælger
Noter:

På listen over
igangværende
sager markeres
skemaet som
underskrevet
(ny kolonne).

= Bygge-sagkyndig

Systemet låser
oplysningsskemaet som sælger kan tilgå op
til 14 dage efter
indberettet TR

Tjekker
indberettede
sælgeroplysninger
(read only)

Underskriver
m. personlig
NemID
Navn fra NemID
overføres
automatisk til
skamaet4

Udfylder
sælgeroplysningsskema3

Tilgår
sælgeroplysningsskema
via link i mail

1. Password gøres mere
sikkert med krav om
indhold/tegn +
udskiftning hver 6. mdr.
2. Skema kan nu kun
redigeres af sælger
3. Løsningen gemmer
ved sideskift, ligesom der
er en ‘gem-knap’ på hver
side.
4. Sælger kan ikke
underskrive, uden at alle
påkrævede felter er
udfyldt

Indberetter
Færdiggør
kladde

(ingen yderligere
autenficering af
BS kræves)

= Sælger
= HEWB
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Udkast til nyt skærmbillede

BS’er kan lave reset af flow
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Sælgeroplysning udfyldes elektronisk af sælger (II)
BSer modtager ikke
sælgeroplysninger
som forventet

Vælger reset
af flow

Logger ind m.
personlig
adgangskode1

Forholder sig
til hvem der
skal udfylde
oplysningsskema

Opretter
kladde

Vælger
”generer link
til sælger”2

Kopierer link
ind i mail til
sælger
Noter:

På listen over
igangværende
sager markeres
skemaet som
underskrevet
(ny kolonne).

Systemet
opretter pdf.
som sælger kan
tilgå op til 14
dage efter
indberettet TR

Tjekker
indberettede
sælgeroplysninger
(read only)

Underskriver
med NemID.
Navn fra NemID
overføres
automatisk i
skemaet4

Sletter
underskrift
for at sælger
kan ændre

Udfylder
sælgeroplysningsskema3

Tilgår
sælgeroplysningsskema
via link i mail

Indberetter
Færdiggør
kladde

1. Password gøres mere
sikkert med krav om
indhold/tegn +
udskiftning hver 6. mdr.
2. Skema kan nu kun
redigeres af sælger
3. Løsningen gemmer
ved sideskift, ligesom der
er en ‘gem-knap’ på hver
side.
4. Sælger kan ikke
underskrive, uden at alle
påkrævede felter er
udfyldt

(ingen yderligere
autenficering af
BS kræves)

= Bygge-sagkyndig
= Sælger
= HEWB
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Udkast til nyt skærmbillede

BS’er indberetter selv eller kan resete flow
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Sælgeroplysning indberettes af BSer ud fra
papirform
Mulighed
for reset

Logger ind m.
personlig
adgangskode1

Opretter
kladde

Modtager
sælgeroplysningsskema i
papirform

Forholder sig
til hvem der
skal udfylde
oplysningsskema

Vælger
funktion ”BS’er
udfylder da
sælger ikke kan
udfylde selv2

Udfylder
sælgeroplysningsskema
iht. modtaget
skema2+3

Indberetter
Færdiggør
kladde

(ingen yderligere
autenficering af
BS kræves)4

Noter:
1. Password gøres mere sikkert med krav om
indhold/tegn + udskiftning hver 6. mdr.

2. BS’er hæfter for at indholdet er angivet
indhold er korrekt. Er selv ansvarlig for at
beholde papir-kladde.
3. Løsningen gemmer ved sideskift, ligesom
der er en ‘gem-knap’ på hver side.
4. BS kan ikke indberette uden at alle
påkrævede felter er udfyldt.

= Bygge-sagkyndig
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Udkast til nyt skærmbillede

BS’er udfylder årsag til manglende sælgeroplysninger eller resete flow
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Sælgeroplysning kan ikke udfyldes af sælger
- f.eks. dødsbo
Mulighed
for reset

Logger ind m.
personlig
adgangskode
(skiftes hver
6. mdr)1

Opretter
kladde

Forholder sig
til hvem der
skal udfylde
oplysningsskema

Udfylder årsag
til manglende
sælgeroplysninger.

Indberetter
Færdiggør
kladde

(ingen yderligere
autenficering af
BS kræves)2

Noter:
1. Password gøres mere sikkert
med krav om indhold/tegn +
udskiftning hver 6. mdr.
2. BS kan ikke indberette uden at
årsagsfelt er udfyldt.

= Bygge-sagkyndig
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Udkast til nyt skærmbillede

Ny kolonne for status på sælgeroplysninger
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Tak for opmærksomheden

