
TLServitut
TLServitut giver dig en enkel og effektiv håndtering af servi-
tutter på fast ejendom. Programmet giver dig via en direkte 
forbindelse til tinglysningssystemet, uden om tinglysningspor-
talen, mulighed for nemt at danne fuldmagter.
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Tinglysning af servitutter på få 
minutter
TLServitut er en optimal løsning for eksempelvis 
ledningsejere og landinspektører, der ofte be-
skæftiger sig med tinglysning af servitutter. 

Programmets opbygning resulterer i en hurtigere 
og nemmere tinglysning, ligesom der hele tiden 
er fuldt overblik over processen.

Spar tid ved at springe over tinglys-
ningsportalens mange skærmbilled-
er
Med TLServitut foregår tinglysningen uden brug 
af tinglysningsportalen. Det resulterer i en hurti-
gere og enklere proces med langt færre skærm-
billeder, hvor det er nemt at indsætte servitut-
teksten, så den bliver opdelt i afsnit. 

Desuden kan anmeldelserne gemmes og genbru-
ges igen og igen, som skabeloner. 

Der kræves kun brug af tinglysningsportalen i 
forbindelse med underskrivning af servitutten.

Slut med at udfylde fuldmagter
TLServitut giver mulighed for at udpege hvilke ejere 
der ønsker at underskrive med fuldmagt, hvorefter 
de nødvendige dokumenter dannes automatisk. 

Dette betyder, at dannelsen af f.eks. 50 fuldmagter 
kan klares på under 10 sekunder. 
Derudover kan der dannes ejerlister og andre lister 
til brug for brevfletning.
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Integration til GIS/CAD
Via integration til GIS/CAD-programmer kan TL-
Servitut hurtigt importere servitutters stedfæstel-
se og oprette en liste over berørte ejendomme og 
ejere. 

Herefter kan GML-filen dannes og uploades auto-
matisk sammen med anmeldelsen, så brugeren 
undgår at skulle holde styr på lange nøgler.

Øvrige bilag kan på samme måde masseuploades 
og automatisk navngives ud fra navnet på filen.

Lettere administration
TLServitut kan integreres med for eksempel GIS- 
og CAD-systemer samt journal- og økonomisy-
stemer. 

Dette er med til at lette administrationen i 
forbindelse med tinglysningen, ligesom det er 
muligt at overføre data direkte til brug for tinglys-
ningen.

Arbejd offline uafhængigt af tinglys-
ningsportalen
TLServitut gør det muligt at indhente ejendoms-
oplysningerne online og efterfølgende arbejde 
og færdiggøre arbejdet offline inden data skal 
uploades til tinglysningsportalen.


