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Fra torsdag den 1. oktober skal alle bruge Husweb 

Torsdag den 1. oktober bliver HEweb og EEweb afløst af Husweb, når I skal 

lave tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. Skiftet sker natten mellem 

30. september og 1. oktober, så husk at få afsluttet jeres rapporter senest ons-

dag. Ellers mister I de kladder, I har liggende.  

 

Der kan fortsat kan laves allonger til tilstandsrapporter i HEweb indtil 31. marts 

2021. 

  

Husk at oprette jer som brugere 

Hvis I endnu ikke er oprettet i Husweb, er det en god ide at få det gjort inden 1. 

oktober. Vær opmærksom på, at I skal have både en firma-emailadresse og en 

bruger-emailadresse til oprettelsen. 

 

I kan finde vejledninger til brugeroprettelse og brug af Husweb på 

https://www.sik.dk/erhverv/huseftersynsordningen.  

 

Det sidste webinar om brugeroprettelse foregår onsdag den 30. september kl. 

13. I kan tilmelde jer her: https://app.livestorm.co/sikkerhedsstyrel-

sen/webinar-om-opsaetning-og-oprettelse-i-husweb-30-09  

 

Har I ikke haft mulighed for at deltage i et webinar om brugeroprettelse, kan I 

finde en video fra et webinar på https://www.sik.dk/erhverv/huseftersyns-

ordningen/vejledninger/huseftersyn-1-oktober-2020/webinarer-spoergeti-

mer-og-videovejledninger.  

 

Find information 

Fremover skal I finde jeres information om huseftersynsordningen på Sik.dk, 

idet Huseftersynsinfo.dk og Eleftersynsinfo.dk bliver lukket. Fra de to gamle 

adresser vil du blive ledt videre til Sik.dk.  
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Adgang til gamle rapporter 

Gamle rapporter kan findes i Husweb som pdf efter 1. oktober. Pdf-rapporterne 

flyttes løbende fra 30. september, så der bliver adgang til dem i Husweb, når 

de sidste rapporter er lavet i HEweb og EEweb.    

 

Betal rapporter enkeltvis eller samlet 

Der skal betales gebyr til Sikkerhedsstyrelsen for udarbejdede rapporter, før 

rapporterne er gyldige. Der kan betales, så snart en rapport er udarbejdet og 

bliver afsluttet. Du kan også gemme rapporten i Husweb og afslutte og betale 

den senere sammen med andre rapporter. Der kommer en vejledning om beta-

ling på Sik.dk.  

 

Har I spørgsmål?  

For at hjælpe godt i gang med Husweb har Sikkerhedsstyrelsen udvidet åb-

ningstid i perioden 1.-4. oktober på tlf. 3373 2000 eller sik@sik.dk: 

Torsdag den 1. oktober kl. 8-20 

Fredag den 2. oktober kl. 8-16 

Lørdag den 3. oktober kl. 10-12 

Søndag den 4. oktober kl. 10-12 

 

Spørgetimer i oktober 

Hver onsdag frem til slutningen af oktober kan I deltage i online-spørgetimer 

hos Sikkerhedsstyrelsen. I skal tilmelde jer spørgetimerne på 

https://www.sik.dk/erhverv/huseftersynsordningen/vejledninger/husefter-

syn-1-oktober-2020/webinarer-spoergetimer-og-videovejledninger, så får I 

tilsendt en email med link til spørgetimen.  

 

 

Venlig hilsen 

Sikkerhedsstyrelsen 
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