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Nyhedsbrev nr. 5 af 9. september 2014

Indhold
› [Obligatorisk] Overholdelse af oplysningspligten er vigtig for beskikkelsen
› [Obligatorisk] Informationsmøder november 2014

[Obligatorisk] Overholdelse af oplysningspligten er vigtig for
beskikkelsen
Som bygningssagkyndig er det meget vigtigt, at du overholder din oplysningspligt om
forsikringsforhold, momsregistrering og gæld til det offentlige over 100.000 kr. Disse forhold har
betydning for, om din beskikkelse kan opretholdes.
Dette er tidligere understreget i nyhedsbrev nr. 27/2012, som du kan læse her:
http://huseftersyninfo.dk/file/312139/nyhedsbrevnr27-2012.pdf
Der er desværre igen grund til at gøre opmærksom på dette, da sekretariatet fortsat ser sager,
hvor bygningssagkyndige har glemt at oplyse rettidigt om forhold, der har betydning for
beskikkelsen. I nogle af disse tilfælde har den bygningssagkyndige dermed indberettet
tilstandsrapporter uden forsikringsdækning. Sådanne sager vil blive sendt videre til Disciplinærog klagenævnet til vurdering, da hensynet til forbrugerbeskyttelsen gennem forsikringsdækkede
tilstandsrapporter vejer tungt i ordningen.
Husk derfor at kontakte sekretariatet, såfremt du:
kan se at din personlige gæld til det offentlige nærmer sig 100.000 kr.
kan se, at dit personlige firma eller du selv personligt er på vej mod rekonstruktion eller
konkurs
skifter job eller på anden måde bliver ansættelsesmæssigt stillet sådan, at du ikke
længere er dækket af en ansvarsforsikring eller omfattet af momsregistrering
Fordelen ved at kontakte sekretariatet, er at du:
underretter sekretariatet på et tidligt tidspunkt, hvor det erfaringsmæssigt er nemmere at

få bragt orden i forholdene
ikke risikerer at ende i en situation, hvor du indberetter tilstandsrapporter uden
ansvarsforsikring, hvilket kan risikere at stille forbrugeren og dig selv i en uheldig
situation
undgår en sagsbehandling ved disciplinær- og klagenævnet for ikke at følge reglerne i
bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige §
1, stk. 1
Såfremt du har spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte os på mail
kontakt@huseftersyninfo.dk eller telefon 72203901.

[Obligatorisk] Informationsmøder november 2014
De obligatoriske informationsmøder afvikles som planlagt i november 2014. Vi vender tilbage
med en endelig dagsorden forud for mødet.
Møderne varer 3,5 time og bliver holdt således (2 møder pr. dag):
Tirsdag den 4. november på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1 i Taastrup
Onsdag den 5. november på Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29 i Aarhus
Torsdag den 6. november på Hotel Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg
Tirsdag den 11. november på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Torsdag den 13. november på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1 i Taastrup
Bemærk venligst, at du som beskikket bygningssagkyndig (i henhold til bekendtgørelse nr.
1262 af 14. december 2012 om huseftersynsordningen, som ændret ved bekendtgørelse nr.
1399 af 2. december 2013) er forpligtet til at deltage i de obligatoriske informationsmøder, hvis
du fortsat vil arbejde som bygningssagkyndig.
Du kan kun deltage i informationsmødet, hvis du er beskikket bygningssagkyndig, og du skal
registreres inden mødet starter, så husk at komme i god tid.
Du kan tilmelde dig møderne her – tilmeldingsfristen er søndag den 5. oktober 2014.
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