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Information om rettelser & forbedringer i release 40 – i drift den 19.06.2021 

 

 

Bog/Overskrifter www.tinglysning.dk 

Kladder Alle dokumenttyper, der er omlagt til Angular i denne release, har fået slettet kladder, dog bortset fra påtegninger 
der kan kombineres. 

Forespørgsel Der indføres en begrænsning af antallet af forespørgsler på tinglysning.dk, som ikke-systembrugere kan få dagligt. 
Der kan etableres en godkendt systemløsning, hvorefter denne begrænsning vil være væsentligt højere. 
 
Vejledningen ”Guide til systemadgang”, kan findes på siden www.tinglysningsretten.dk under e-Tl 

Bilbogen Dokumenttypen AflysningBil er omlagt og har ændret navn til AflysningHæftelseBil. 

På sidste trin er rollen ”Kreditor” hentet automatisk fra dokumentet og indsat i listen med obligatoriske 

underskrifter. 
 

Der kan ikke længere vælges dokumenttyperne Indkaldelse Mortifikation, Meddelelse Mortifikation og 

Digitalisering Pantebrev til påtegning af bilbogsdokumenter. 

Andelsboligbogen Dokumenttypen AflysningHæftelseAndel er omlagt. 

På sidste trin er rollen ”Kreditor” hentet automatisk fra dokumentet og indsat i listen med obligatoriske 

underskrifter. 

Personbogen Dokumenttypen PåtegningHæftelseLøsøre er omlagt og har ændret navn til PåtegningHæftelsePersonbogen. Kun 

angivelse af tekst er obligatorisk i anmeldelsen. På sidste trin er rollen Debitor og Kreditor hentet automatisk fra 

dokumentet og indsat i listen med obligatoriske underskrifter. 

 

Dokumenttypen ForhøjelseLøsøre er omlagt og har ændret navn til ForhøjelsePersonbogen. På sidste trin er rollen 

Debitor hentet automatisk fra dokumentet og indsat i listen med obligatoriske underskrifter. 

 

Hvis disse 2 omlagte dokumenttyper kombineres med hinanden eller andre påtegningstyper, vil 

anmeldelsesforløbet på tinglysning.dk vises som før omlægningen. 

http://www.tinglysning.dk/
http://www.tinglysningsretten.dk/
https://domstol.dk/tinglysningsretten/professionelle-brugere/etl/
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Der kan ikke længere vælges dokumenttyperne Indkaldelse Mortifikation, Meddelelse Mortifikation og 

Digitalisering Pantebrev til påtegning af personbogsdokumenter. 
 

Fast Ejendom  

Normalvedtægt 
Fravigelse og 
påtaleberettiget  

Det er nu muligt på dokumenttypen Normalvedtægt Fravigelse at tilføje yderligere påtaleberettiget som cpr-nr. og 
navn, cvr-nr. og ejendom. 

Adresser i Tingbogen Ejendomme, der har ikke har en officiel adresse i EBR (EjendomsBeliggenhedsRegistret) får slettet en eventuel i 

Tingbogen vist adresse, da ejendomme alene skal kunne søges frem på de officielle adresser. 

 
 

 
 

 
 

 
 


