
 

 

 

 

 

 

Sådan opdateres Tingbogens visning af påtaleberettiget 
 

Udgangspunktet er, at den/de der afgiver en ret, eller den/de der tillader yderligere rettigheder 
på egen ejendom, altid skal give samtykke til, at der sker et skift eller tilføjelse af 
påtaleberettiget.  
 
For at sikre korrekt visning af påtaleberettiget skal Tingbogen opdateres på følgende måde: 
 

Dokumenter, der er registreret i Tingbogen 
før digitaliseringen den 08.09.2009, hvor 
påtaleberettiget ikke fremgår af Tingbogen: 

Dokumenter, der er registreret i Den Digitale 
Tingbog, hvor påtaleberettiget fremgår af 
Tingbogen: 

Dokument med 2 eller flere påtaleberettigede, 
hvor en nuværende påtaleberettiget udtræder 
og en ny påtaleberettiget indtræder  
Samtlige nuværende og den indtrædende 
påtaleberettiget tilknyttes som rollen 
”Påtaleberettiget”, og ”Udtrædende 
påtaleberettiget” tilknyttes anmeldelsen. 
 
Underskrifter  
Udtrædende påtaleberettiget = underskrift 
obligatorisk. 
 
Indtrædende påtaleberettiget= underskrift ikke 
nødvendig. 
 
Nuværende påtaleberettigede = underskrift ikke 
nødvendig. 

Dokument med 2 eller flere påtaleberettigede, 
hvor en nuværende påtaleberettiget udtræder 
og en ny påtaleberettiget indtræder 
Udtrædende og indtrædende påtaleberettiget 
tilknyttes. Det er ikke nødvendigt at tilknytte de 
nuværende påtaleberettigede, da disse allerede 
fremgår af Tingbogen. 
 
Underskrifter  
Udtrædende påtaleberettiget = underskrift 
obligatorisk. 
 
Indtrædende påtaleberettiget= underskrift ikke 
nødvendig. 

Dokument med 2 eller flere påtaleberettigede, 
hvor en nuværende påtaleberettiget udtræder 
og hvor ingen ny påtaleberettiget indtræder 
”Udtrædende påtaleberettiget” tilknyttes, og 
samtlige nuværende påtaleberettigede tilknyttes 
med rollen ”Påtaleberettiget”. Alternativt kan 
alene den ”udtrædende påtaleberettiget” 
tilknyttes. 
 
Underskrifter  
Udtrædende påtaleberettiget = underskrift 
obligatorisk. 
 
Nuværende påtaleberettigede = underskrift ikke 
nødvendig. 

Dokument med 2 eller flere påtaleberettigede, 
hvor en nuværende påtaleberettiget udtræder 
og hvor ingen ny påtaleberettiget indtræder 
Udtrædende påtaleberettiget tilknyttes som rollen 
”Udtrædende påtaleberettiget”.  
 
Underskrifter  
Udtrædende påtaleberettiget = underskrift 
obligatorisk. 
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Dokumenter, der er registreret i Tingbogen 
før digitaliseringen den 08.09.2009, hvor 
påtaleberettiget ikke fremgår af Tingbogen: 

Dokumenter, der er registreret i Den Digitale 
Tingbog, hvor påtaleberettiget fremgår af 
Tingbogen: 

Dokument med 2 eller flere påtaleberettigede, 
hvor en yderligere påtaleberettiget træder ind 
og hvor ingen nuværende påtaleberettiget 
træder ud  
Samtlige nuværende påtaleberettigede samt 
indtrædende tilknyttes som rollen 
”Påtaleberettiget”. 
 
Underskrifter 
Indtrædende påtaleberettiget = underskrift ikke 
nødvendig. 
 
Nuværende påtaleberettigede = underskrift 
nødvendig af mindst én nuværende 
påtaleberettiget. 

Dokument med 2 eller flere påtaleberettigede, 
hvor en yderligere påtaleberettiget træder ind 
og hvor ingen nuværende påtaleberettiget 
træder ud Indtrædende påtaleberettiget tilknyttes 
anmeldelsen. Det er ikke nødvendigt at tilknytte 
samtlige de nuværende påtaleberettigede, da 
disse allerede fremgår af Tingbogen. Dog skal 
mindst én af de nuværende tilknyttes og 
underskrive anmeldelsen.  
 
Underskrifter 
Indtrædende påtaleberettiget = underskrift ikke 
nødvendig.  
 
Nuværende påtaleberettigede = underskrift 
nødvendig. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  


