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KURSER OG RÅDGIVNING

DIGITAL TINGLYSNING
  Notering af navneændring
  Anmeldelse og tinglysning af skøder
  Øvrige tinglysningsmæssige ekspeditioner

 

I forbindelse med eksempelvis fusioner mellem boligorganisationer vil det være nødvendigt, at navne-

ændringen noteres vedrørende de afdelinger, der tilhørte den opløste boligorganisation. Tilsvarende vil 

navneændring skulle noteres ved sammenlægning i den enkelte boligorganisation.

Efter indførelsen af digital tinglysning sker tinglysning via hjemmesiden www.tinglysning.dk, hvor tinglys-

ningsdokumenterne udfyldes online.

Når dokumenterne er udfyldt, underskrives disse digitalt med digital signatur eller NemID af de, der kan 

disponere vedrørende den faste ejendom, hvorefter dispositionen registreres/tinglyses.

Har man ikke digital signatur eller NemID, eller ønsker man ikke en sådan, vil det være muligt at bemyn-

dige en anden til at underskrive tinglysningsdokumenterne digitalt i henhold til fuldmagt.

Vi tilbyder 

BL – KonsulentCenter tilbyder bistand til boligorganisationerne i forbindelse med digital tinglysning i 

form af notering af navneændringer, tinglysning af skøder og øvrige tinglysningsmæssige ekspeditioner. 

Bistanden omfatter herunder udfærdigelse af fuldmagter, fremsendelse af dokumentation til Tinglys-

ningsretten om tegningsberettigede, udfyldelse og underskrivelse af tinglysningsdokumenter m.v.

Vi har erfaring med de særlige vilkår for de almene boligorganisationer og kan derfor gennemføre ting-

lysninger som rutinearbejde – ikke som et nyt udfordrende projekt!

Vilkår og priser 

Notering af navneændringer i forbindelse med fusion eller sammenlægning af afdelinger tilbydes efter 

boligorganisationens eget valg til en fast pris på kr. 800,00 ex moms pr. afdelingsejendom eller efter 

medgået tid efter BL’s faste priser.

Ved andre tinglysningsmæssige ekspeditioner faktureres efter tilbud eller efter medgået tid efter BL’s 

faste priser. Oplysning om de faste timepriser kan findes på www.bl.dk under Kurser og Rådgivning.

Udover ovennævnte priser tilkommer evt. udlæg i form af tinglysningsafgift o.l. i forbindelse med tinglys-

ningen.
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