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 Tinglysningen i dag og i fremtiden
 Business Case
 Tinglysningen i forhold til Digitaliseringsstrategien
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Rettigheder over objekter skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod
aftaler om objektet
- Rettigheder der ikke tinglyses udsætter sig for at blive fortrængt af senere
tinglyst rettighedshavere
- Ejendom, biler, andelsbolig, personer, testamenter, fuldmagter



Typer af dokumenter (eksempler)
- Overdragelse af ejendom (Skøde)
- Pantstiftning (Pantebreve)
- Rettigheder over ejendom (Servitutter)



Omfang i dag
- 4-5 millioner anmeldelser pr. år
- Værdi af 6 mia. kr.



Tingbogens troværdighed skyldes statens erstatningsansvar
- Brugeren skal kunne indrette sig i tillid til tingbogens oplysninger
 Enten opnå den angivne retsstilling
 Eller modtage økonomisk kompensation for tab forårsaget af fejlagtigt
registreret data
- 2002 : 1,1 mio, 2003 : 0,5 mio, 2004 : 1,7 mio



Grundlæggende ret at oplysninger er offentligt tilgængelige
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Modtagelse af dokument
-



Prøvelse
-



Er formkrav overholdt?
Kan dokumentet efter sin natur overhovedet tinglyses?
Er den åbenbart overflødig?
Er udstederen berettiget til at råde over ejendommen eller den pågældende ret?
Opfylder rettigheden diverse lovkrav?
Kan den opnå ønsket prioritetsstilling?

Indførsel i tingbogen
-



Papirbaseret
Indførsel i dagbogen

Alene summariske oplysninger registreres i it-system
Påtegning på dokumentet
 Sidenummer samt oplysning om at dokumentet er tinglyst og datoen for
tinglysningen

Efterbehandling
-

-

Genpart sættes i aktmappe
 Papirbaseret genpart af samtlige gældende dokumenter for hver enkelt fast
ejendom
Tinglyste dokument returneres til anmelderen
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Fundamentale ændringer indenfor tinglysning
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Centralisering
-



Digitalisering
-

-



Fra 82 embeder til én Tinglysningsret i Hobro

Udelukkende tinglysning af digitale dokumenter
 ”Traditionelle” dokumenter kan placeres i bilagsbanken
Digital signatur er omdrejningspunktet
 CPR og CVR nummer kræves til den helt grundlæggende prøvelse om ret til at
disponere
 Man kan kun tinglyse med digital signatur
Nuværende akt digitaliseres ved indskanning i PDF-dokumenter

Automatisering
-

Prøvelsen foretages af 200 automatiske kontroller
 Følger de hidtil gældende regler
Fokuserer på at automatisere 70% af tinglysningerne
 Det er de vanskelige 30% der resterer
 Manuel behandling
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Bygget til at samarbejde med mange forskellige interessenter
-



Professionelle aktører (banker, realkreditinstitutter, advokater og
ejendomsmæglere)
-



Oplevelsen af en hurtigere tinglysningsproces
Bedre rådgivning på det tidsmæssige forløb
Forenkling af en ejendomshandel
 Lettere at se, hvilke rettigheder der er tinglyst på ens ejendom

Ensartet service.
-



Kan integrere med e-TL fra egne systemer
kan foretage anmeldelser og straks modtage svar fra Tinglysningen om resultatet af den
automatiserede prøvelse på ”egen skærm”.
Grundlag for at digitalisere den samlede sagsbehandling
 Det papirløse huskøb
 Automatisere administrative og rutineprægede opgaver

Borgerne
-



Realkredit, Banker, Advokater, Ejendomsmægler, Kommuner, SKAT, Landinspektører, Kort og
Matrikelstyrelsen, Borgere, mindre virksomheder …

Sagsbehandlingstiden vil være ens i hele landet
Fortolkning af formalia vil være den samme

Mindre følsomt over for perioder med særligt mange tinglysninger
-

f.eks. ved konverteringsbølger
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Digitaliseringen af tinglysningen vil medføre væsentlige besparelser hos
Domstolene
-



Samfundsmæssige besparelser er højere
-



Fra ca. 400 medarbejdere til 150 medarbejdere

Ekspeditionstiden for tinglysning falder fra op til 14 dage til få sekunder
 Gennemsnit i dag er 5 dage
Anslået til 300-400 millioner kr. om året
 Et reduceret tidsforbrug for medarbejderne hos de professionelle aktører
- Automatisk indhentning af informationer
- Automatisk udfyldelse af elektroniske dokumenter/formularer.
- Færre afbrudte arbejdsprocesser og kundemøder
- Bortfald af kopiering, kuvertering, udarbejdelse af følgebreve m.m..
- Ingen ekspeditioner til og fra arkivet
 En reduktion i direkte omkostninger (materialer og porto m.m.)
 Sparede finansielle omkostninger for borgeren ved en hurtigere
tinglysningsekspedition (estimeret til 100 mio kr).
- Bankgaranti i kortere tid
- Intet rentetab på deponering af salgsprovenue

Samlet pris for e-TL indtil 2012 er ca. 250 millioner kr.
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Alle tinglysninger i e-TL udsendes som forretningshændelser
-



Alle kan abonnere på forretningshændelser
-



Elektronisk modtagelse
Baseret på WS-Eventing standarden

Alle interesserede
-



XML-dokument der beskriver hændelsen
Signeret med Tinglysningsrettens digitale signatur

Får besked sekunder efter en tinglysning er sket
Kan reagere i eget forretningskontekst

Generel forretningsprincip i det offentlige
-

Enhver vigtig forretningshændelse skal let, effektivt og troværdigt blive identificeret,
opfanget og offentliggjort
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Forøger / formindsker konkurrencen
-

Et velfungerende it-system er en konkurrencefordel

-

”Der er en risiko for at skabe et a og b-hold af digitale virksomheder, hvis ikke de
mindste virksomheder tænkes ind i næste generation af offentlig it-infrastruktur


Kilde: Vision og milepæle for en national IT-infrastruktur (marts 2007)



Øget selvbetjening?



Letter sammenstilling med andre relevante informationer
-



Udbredelse af RASP-profilen
-



Mashup i henhold til Web 2.0 tankegangen (se OIOREST.DK)

RASP sikre troværdig og sikker kommunikation mellem to parter
Letter fremtidige integrationer i Danmark

Relevante services er designet til genbrug på tværs af offentlige og private myndigheder
-

Bilagsbanken
Fuldmagtsbogen
Notarfunktionen
 Tidsstempling og opbevaring af kopi af dokumentet
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Bygger videre på det fælles samarbejde mellem de tre forvaltningsniveauer om
digitalisering (2001-2004 strategien)



2004-2006 strategien satte skub i den interne digitalisering i den offentlige
sektor



Målsætning om udvikling af borgerservice og sammenhæng på tværs af det
offentlige
-

Indebærer bedre og mere forpligtende samarbejder
Konkrete digitaliseringsstrategier vil fortsat
være forankret i de enkelte offentlige myndigheder
Muliggør bedre service og kvalitet
og frigør ressourcer
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Digital kommunikation skal foregå når det er belejligt og på måder som borgeren og
virksomhederne oplever som værdifulde og målrettede
-



Al skriftlig kommunikation skal kunne foregå digitalt
-



Integrationsform til borgerportalen og virksomhedsportalen endnu ikke besluttet

Kommunikationen skal være målrettet borgerens dagligdag og kommunikationsmønstre
-



Miljøportalen leverer funktionalitet/services, der kan indgå i forretningsprocesser, men er ikke
ansvarlig for forretningsprocesser

Borgerportalen og virksomhedsportalen er rammen om en tilpasset og personificeret
indgang til det offentlige
-



Lovkrav

Automatisering og forenkling af de bagvedliggende forretningsprocesser
-



Tredjepart kan genbruge e-TLs services, som en integreret del af deres egne løsninger og derved
tilfører tredjepart yderligere værdi til Tinglysningsretten data overfor tredjeparts målgruppe.

Hændelser muliggør øjeblikkelig information
Services letter tilpasning til borgerens brugsmønstre

Tilgængelig data på tværs af myndigheds – eller forvaltningsskel
-

Afgifter udgår en stopklods

DEVOTEAM CONSULTING - CONNECTING

BUSINESS

&

TECHNOLOGY

Bedre digital service 2/2
14
Copyright ©



Borger og virksomheder skal kun aflevere oplysninger til det offentlige en gang
-



Borgere og virksomheder skal opleve at få en afklaring eller en afgørelse af deres sag ved
første kontakt med den offentlige sektor
-



Er ikke Tinglysningsrettens opgave, men kan bidrage med erfaringer og holdninger

Brugerdreven serviceudvikling
-



E-TL er afgrænset til brugergrænseflade og systemgrænseflade

Udarbejdes domæne-specifikke strategier for hvordan services bedst og mest effektivt
leveres til borgere og virksomheder
-



Tinglysningsretten afsiger kendelse om tinglyst, tinglyst med frist eller afvist uden yderligere kontakt
Handel med f.eks. Landbrugsejendomme strømlines

Levering af services via forskellige kanaler (fysisk fremmøde, telefonopkald, SMS, e-mail,
internettet, system-system …)
-



E-TL indsamler data på vegne af SKAT, DFFE og beliggenhedskommunen

De professionelle parter har været meget involveret i design af e-TL

Sikker og tryg håndtering af data i den offentlige sektor
-

Digital signatur

DEVOTEAM CONSULTING - CONNECTING

BUSINESS

&

TECHNOLOGY

Digitalisering skal muliggøre øget effektivisering
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Flest mulige af de administrative rutiner automatiseres og forenkles
-



Største gevinster opnås i sammenhæng med gennemførsel af organisatorisk
forandringer og ændrede arbejdsgange
-



Samlingen i en Tinglysningsret i Hobro

Digitaliseringsprojekter skal følges op af klare og målbare mål for digitaliseringen
-



Både hos Tinglysningsretten og hos eksterne parter

Er sket

Gevinster skal kvantificeres og dokumenteres (effektvurdering)
-

Ikke planlagt
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