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[Obligatorisk] HE-web lukkes i perioden 28/12-2014 til 1/12015
Der bliver i forbindelse med overdragelse af økonomien i HE-sekretariatet lukket for HE-web
den 28. december 2014 kl. 12.00. Sørg venligst for at logge af inden da.
Husk derfor at få indberettet de tilstandsrapporter der måtte have frist i denne periode inden
den 28. december 2014 kl. 11.59.
Hvis du arbejder på siden, når HE-web lukkes, vil du miste forbindelsen og alle dine ikke
gemte data.
HE-web vil igen være tilgængelig fra den 1. januar 2015 kl. 12.00.
Vi beklager forstyrrelsen af Jeres evt. planlagte arbejde, men håber med denne udmelding at i
kan nå at planlægge anderledes.

[Aktuelt] Kontakt til HE-sekretariatet i juledagene
Vi holder lukket mellem jul og nytår, samt 2. januar 2015. I tilfælde af akut opstået nedbrud på

HE-web den 2. januar 2015 kan du kontakte os indenfor normal åbningstid kl. 9-14 på 7220
3901.

[Aktuelt] Høring over udkast til bekendtgørelse om
huseftersynsordningen
Udkast til bekendtgørelse om huseftersynsordningen er netop sendt i offentlig høring af
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende
bekendtgørelse nr. 1262 af 14. december 2012 om huseftersynsordningen, som senest blev
ændret ved bekendtgørelse nr. 1187 af 31. oktober 2014.
Hovedelementerne er:
1. Konsekvensændringer på grund af hjemtagelse af opgaven vedrørende den løbende
administration af beskikkelsesordningen
2. Implementering af ændring af anerkendelsesdirektivet
3. Afskaffelse af fristen for ansøgning om beskikkelse (gyldighed af optagelseskurset)
4. Afskaffelse af fristen for ansøgning om genbeskikkelse
5. Forkortelse af fristen for behandling af ansøgninger om beskikkelse
Høringen er ligeledes offentliggjort på Hoeringsportalen.dk, hvor du kan se de konkrete
ændringer. Høringen slutter onsdag den 14. januar 2015 kl. 14.00 og den nye bekendtgørelse
vil træde i kraft den 1. februar 2015.

[Aktuelt] Høring over udkast til revideret
sælgeroplysningsskema
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt udkast til revideret
sælgeroplysningsskema til Følgegruppen for huseftersynsordningen.
Følgegruppen for huseftersynsordningen består af repræsentanter for Advokatrådet, Danske
Advokater/Danske Boligadvokater, Forsikring & Pension, Dansk Byggeri, Tekniq, Dansk
Ejendomsmæglerforening, Forbrugerrådet, Sikkerhedsstyrelsen, Brancheforeningen for
Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og
Energikonsulenter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder,
Associerede Danske Arkitekter, Håndværksrådet, Parcelhusejernes Landsforening og
Realkreditrådet.
Udkastet er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med en
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Følgegruppen for huseftersynsordningen og
skal ses i sammenhæng med projektet vedrørende digitalisering af skemaet.
Høringsbrev samt udkast til revideret sælgeroplysningsskema kan læses her.
Høringen slutter mandag den 19. januar 2015 kl. 14.00.
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