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Benyt nedenstående ”brugsanvisning” når du skal skaffe en tinglysningsblanket: 
 

Såfremt man ikke er 
indehaver af en e-

mailkonto skal man 
kontakte 

Tinglysningsretten på tlf. 
9968 5800 for at få bestilt 
en tinglysningsblanket. 

 
 

 
 

 
 

Gå ind på 
www.tinglysningsretten.dk 

 
Du kommer frem til et billede 

der ser således ud! 
 

 
 
Gå lidt ned på siden – 
find ”Tingbøverne” – tryk 

på ”Læs om tingbøgerne” 

 

http://www.tinglysningsretten.dk/
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Denne side kommer frem. 
 
Lidt nede på siden står ”Fast 

ejendom”. 

 
 
Find ”Fast ejendom”  
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Find ”Udskrifter fra fast 
ejendom” 
Står lidt nede på siden 

 
 
Siden du kommer ind på ser 
således ud. 
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Du SKAL rekvirere 
en ”Officiel attesteret 
tingbogsattest”. 

 
(Dette fordi det så er 

Tinglysningsretten der har 
ansvar for at oplysningerne er 
korrekte). 

 
 
 

Hent ved at trykke ”her” 
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Udfyld blanketten 

 
Alle oplysninger skal udfyldes. 
Bemærk følgende: 

Matr.nr.: Skriv  ” 15e” 
Landsejerlav: 

Skriv ”Skovlunde by”  
Udfyld Havenr. (feks ”Have 
507”) 

Adresse: Skriv havens 
adresse 

(feks. ”Lyøvej 12”) 
 

Udfyld desuden alle rubrikker 
med dine data. 
 

Gem blanketten på 
dit ”skrivebord” – da du 

senere skal vedhæfte den til 
kontaktformularen 

 

 
Udfyld derefter 
kontaktformularen. Følg 

vejledningen. 
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Oplysninger skal udfyldes. 

 
Bemærk følgende: 
Matr.nr.: Skriv  ” 15e” 

Landsejerlav: 
Skriv ”Skovlunde by”  

Udfyld Bygningsnr. Dit 
Havenr. (feks ”Have 507”) 
 

HUSK 

 
 
Vedhæft blanketten du har 

udfyldt – og send 
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Følg vejledningen 

 
  

 

Tingbogsattest vil herefter blive 
fremsendt indenfor kort tid til 

havemedlemmets e-mail, e-boks 
eller privatadresse. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


