
 

 

 

 
 

INFORMATION TIL BYGNINGSSAGKYNDIGE  

OG ELINSTALLATØRVIRKSOMHEDER 

 

 

Vigtigt at vide, når I bruger Husweb. 

Nu er Husweb taget i brug, og rigtigt mange er i gang med at udarbejde til-

standsrapporter og elinstallationsrapporter.  

Her er information til jer om nogle af de emner, vi får spørgsmål om.  

 

I må kun være logget ind ét sted ad gangen 

I kan bruge Husweb både på tablet og pc, men det er vigtigt, at I kun er logget 

på ét sted ad gangen. Synkroniser derfor og log ud, hver gang I skifter mellem 

forskellige enheder. 

 

Husk at gemme og synkronisere rapporterne 

Når I vil arbejde offline med en rapport, er der nogle ting, I skal være særligt 

opmærksomme på: 

 Forbered jer, mens I er online, så rapporten er oprettet og synkroniseret 

med Husweb-serveren. Desuden skal rapporten være gemt på den tablet 

eller pc, I skal udarbejde rapporten på.  

 Sørg for, at sælgeroplysninger er besvarede og godkendte, så de er med i 

rapporten, inden I går offline. 

 Husk at gemme jeres indtastninger på tablet eller pc undervejs, hvis I ar-

bejder offline – Husweb gemmer dem ikke automatisk.  

 Synkroniser rapporten med Husweb-serveren, når I er online igen. Det 

skal ske inden for højst 24 timer, ellers forsvinder jeres arbejde! 

 

Hvis I arbejder online, kan I synkronisere rapporten løbende. Så bliver jeres ind-

tastninger sendt direkte til Husweb-serveren. 

 

Vejledning til at arbejde offline 

Husweb er udformet, så det er muligt at arbejde både online og offline. Vi har 

opdateret vejledningen til offline-funktionen ud fra de spørgsmål, vi har fået til 

anvendelsen. 

I kan finde vejledningen på Sik.dk sammen med andre vejledninger til Husweb: 

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

ger/husweb/saadan-bruger-du-husweb-vejledninger-it-systemet    
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Brug kun Husweb til rapporterne 

Det er ikke længere tilladt at udarbejde rapporter i EEweb eller HEweb. Fra 2. 

oktober er det kun rapporter, der er udarbejdet i Husweb med udgangspunkt i 

de nye håndbøger, der er gyldige.  

 

Har I spørgsmål? 

Sikkerhedsstyrelsen har udvidet åbningstiden de kommende dage og er klar 

ved telefoner og email til at besvare spørgsmål fra jer. Vi træffes:  

Lørdag den 3. oktober kl. 10-12 

Søndag den 4. oktober kl. 10-12 

Mandag den 5. oktober kl. 8-18 

Tirsdag den 6. oktober kl. 8-18  

 

 

Venlig hilsen  
 

Sikkerhedsstyrelsen 


