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1. Indledning
Folketinget vedtog den 12. maj 2016 lov om fremtidsfuldmagter.1 Loven
træder i kraft den 1. september 2017.
En fremtidsfuldmagt er et enkelt og privatretligt alternativ til en almindelig
aftaleretlig fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. Der er tale om en
frivillig ordning og et tilbud om øget selvbestemmelse til borgerne. Det er
således op til den enkelte at bestemme, om vedkommende ønsker at benytte sig af ordningen og oprette en fremtidsfuldmagt.
Formålet med fremtidsfuldmagtsordningen er at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt for borgerne under betryggende former at
påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab af
mental kapacitet.
En af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt (i modsætning til en
almindelig fuldmagt) er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Ordningen indebærer bl.a., at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som
fuldmagtsgiver, din(e) fuldmægtig(e) og tredjeparter (f.eks. din bank) og
sikkerhed for, at det kan fungere efter efter hensigten.
En anden fordel ved en fremtidsfuldmagt er, at den – i modsætning til en
almindelig fuldmagt – også kan omfatte personlige forhold, herunder f.eks.
adgangen til at søge det offentlige om hjælp til pleje.
Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du som fuldmagtsgiver selv vælge,
hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere
selv har evne til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold.
Heroverfor står det offentligt fastsatte værgemål, hvor Statsforvaltningen
uden dit samtykke og efter omstændighederne uden inddragelse af dig kan
iværksætte et værgemål.
Hvis du overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt, kan du i denne vejledning læse mere om, hvordan oprettelsen foregår. Du kan også læse mere
om, hvem du kan vælge som fremtidsfuldmægtig, hvad en fremtidsfuldmagt kan omfatte, og om ændring eller tilbagekaldelse af en fremtidsfuld-
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magt. Du kan også finde information om, hvad man normalt bør overveje,
når man opretter en fremtidsfuldmagt. Vejledningen indeholder relevant
information til alle, som ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, er blevet
udpeget til at være fremtidsfuldmægtig eller er pårørende til en, der ønsker
at oprette eller har oprettet en fremtidsfuldmagt.
2. Hvad er en fremtidsfuldmagt? Og hvad er retsvirkningerne af en
fremtidsfuldmagt?
Når du som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en
eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende.
Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold,
har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og
”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er kun dig som fuldmagtsgiver,
Statsforvaltningen og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er
først, når Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten og sætter den i
kraft, at den får virkning og kan bruges af din(e) fremtidsfuldmægtig(e).
Du kan læse mere herom under pkt. 8 om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten.
Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er din(e) fremtidsfuldmægtig(e) legitimeret til at repræsentere dig som fuldmagtsgiver på de områder, som
fuldmagten omfatter. Ligesom det gælder for en almindelig fuldmagt, har
tredjeparter ikke pligt til at indgå aftaler med fremtidsfuldmægtigen på
vegne af dig som fuldmagtsgiver. Men ordningen giver tredjeparter tryghed for, at fuldmagtsforholdet er i orden, sådan at din fremtidsfuldmægtig
reelt kan handle på dine vegne og bl.a. indgå aftaler med tredjeparter.
3. Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?
Alle borgere har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis de er
fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at den
der giver fuldmagten (fuldmagtsgiveren) skal være i stand til at forstå konsekvenserne af det. Man kan f.eks. ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis
man er under værgemål.

4

Ordningen er bl.a. relevant for personer, der diagnosticeres med en demenssygdom. På et tidligt stadie i sygdomsforløbet og under betryggende
former kan man selv udpege den eller de personer, der på et eventuelt senere tidspunkt skal varetage ens forhold.
En fremtidsfuldmagt er også relevant for personer, som ikke aktuelt er
syge, men som ønsker at sikre deres økonomiske og/eller personlige forhold i tilfælde af eventuel senere sygdom eller ulykke.
4. Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?
Alle kan som udgangspunkt udpeges som fremtidsfuldmægtig. På det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, må fremtidsfuldmægtigen
dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en
fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.
Når du som fuldmagtsgiver vælger, hvem der skal være fremtidsfuldmægtig(e), bør du overveje, om du har fuld tillid til, at de pågældende kan og
vil varetage dine forhold – også hvis det (måske) først bliver aktuelt i
fremtiden. Alt efter hvad du bestemmer i fuldmagten, kan den eller dem,
du vælger som fremtidsfuldmægtig, få adgang til meget personlige oplysninger om dig, herunder oplysninger om din helbredsmæssige tilstand og
dine familiemæssige forhold.
Du skal desuden være opmærksom på, at en fremtidsfuldmagt ofte først vil
blive sat i kraft mange år frem i tiden. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at indsætte en person som fremtidsfuldmægtig, der er yngre end dig
selv. Det kan desuden være hensigtsmæssigt løbende at overveje, om der
er sket ændringer i din livssituation, som har betydning for, hvem du ønsker som fremtidsfuldmægtig, og hvad fuldmagten skal omfatte.
Før du udpeger en fremtidsfuldmægtig, bør du orientere og inddrage den
pågældende i dine overvejelser. På den måde kan du sikre dig, at personen
har både evne og vilje til at varetage opgaven.
4.1. Kan jeg have flere fremtidsfuldmægtige?
Du kan selv bestemme, om du ønsker at give fremtidsfuldmagt til en eller
flere personer. Hvis du vælger at udpege flere fremtidsfuldmægtige, skal
du tage stilling til, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold
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til hinanden. Du kan læse mere om forskellene herpå i de følgende punkter.
Hvis ikke andet fremgår af din fremtidsfuldmagt, betragtes flere fremtidsfuldmægtige som sideordnede.
Hvis du udpeger flere fremtidsfuldmægtige, skal du være opmærksom på,
at de sammen skal anmode Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Det vil sige, at de skal være enige om det.
4.1.1 Hvad er sideordnede fremtidsfuldmægtige?
Sideordnede fremtidsfuldmægtige træder alle i funktion som fremtidsfuldmægtige ved fuldmagtens ikraftsættelse. Du kan i fuldmagten bestemme, om de sideordnede fuldmægtige skal handle i forening vedrørende et eller flere nærmere bestemte forhold, eller om de hver for sig skal
varetage hvert deres område.
Hvis ikke andet fremgår af din fremtidsfuldmagt, kan (sideordnede) fremtidsfuldmægtige handle hver for sig på dine vegne.
Der er både fordele og ulemper ved at udpege flere sideordnede fremtidsfuldmægtige. Fordelene ved at udpege mere end én fremtidsfuldmægtig er,
at fremtidsfuldmægtigene vil kunne aflaste hinanden, og at de kan udpeges
til at varetage de områder, som de hver især har en særlig kompetence inden for. Omvendt er der en risiko for, at flere fremtidsfuldmægtige ikke
kan blive enige, eller at de handler i modstrid med hinanden. Det kan få
betydning, hvis Statsforvaltningen modtager en henvendelse om, at fuldmagtsforholdet ikke fungerer til gavn for dig, og vælger at undersøge sagen. I sådanne tilfælde kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om ophør af
fremtidsfuldmagten og eventuelt sætte en værgemålsag igang.
4.1.2 Hvad er subsidiære fremtidsfuldmægtige?
Subsidiære fremtidsfuldmægtige træder kun i funktion, hvis den eller de
primære fremtidsfuldmægtige bliver forhindret i at varetage opgaven.
Hvis du eksempelvis vælger at udpege din ægtefælle som din primære
fremtidsfuldmægtig, kan det være relevant at udpege en subsidiær fremtidsfuldmægtig, som kan træde til, hvis din ægtefælle bliver forhindret,
f.eks. pga. sygdom.
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Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af fremtidsfuldmagten, hvem du ønsker som din(e) primære fremtidsfuldmægtig(e), og hvem du eventuelt
ønsker som subsidiær(e) fremtidsfuldmægtig(e).
5. Hvilke pligter og beføjelser har en fremtidsfuldmægtig?
Den, du vælger som fremtidsfuldmægtig, skal som udgangspunkt handle,
som du selv ville have gjort. Fremtidsfuldmægtigen har pligt til at anvende
fuldmagten i din interesse og følge de anvisninger, du har givet i fuldmagten. Fremtidsfuldmægtigen skal desuden så vidt muligt inddrage dig som
fuldmagtsgiver og din ægtefælle eller samlever, før fuldmagten anvendes i
vigtigere forhold.
Fremtidsfuldmægtigen kan ikke på dine vegne indgå aftaler med sig selv.
Fremtidsfuldmægtigen kan heller ikke bruge fuldmagten, hvis der kan være modstridende interesser mellem dig som fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtigen. Fremtidsfuldmægtigen kan f.eks. ikke på dine vegne sælge
din bil til sig selv.
En fremtidsfuldmægtig skal opbevare dokumentation for de dispositioner,
som foretages på fuldmagtsgiverens vegne. Det kan få betydning, hvis
Statsforvaltningen modtager en henvendelse om, at fuldmagtsforholdet
ikke fungerer, og vælger at undersøge sagen.
En fremtidsfuldmægtig, der har fuldmagt i økonomiske forhold, har desuden pligt til at holde sine egne midler adskilt fra fuldmagtsgiverens. Det
gælder dog ikke, hvis fremtidsfuldmægtigen er fuldmagtsgivers ægtefælle
eller faste samlever.
5.1. Kan fremtidsfuldmægtigen give gaver på fuldmagtsgiverens vegne?
Hvis du har givet fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, kan din fremtidsfuldmægtig som udgangspunkt ikke give gaver på dine vegne. Det
gælder dog ikke, hvis du som fuldmagtsgiver i fremtidsfuldmagten har
fastsat, at der kan gives visse bestemte gaver.
Selvom det ikke er direkte fastsat i fuldmagten, kan fremtidsfuldmægtigen
give sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår. Det betyder, at fuldmægtigen på vegne af dig som fuldmagtsgiver
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f.eks. kan give sædvanlige gaver til jul og fødselsdag mv. til personer, som
du er knyttet til, og som du hidtil har givet sådanne gaver.
Fremtidsfuldmægtigen kan heller ikke forpligte dig ved kaution eller anden sikkerhedsstillelse for andres gæld.
5.2. Kan fremtidsfuldmægtigen få sine udgifter dækket? Og kan der
fastsættes et vederlag til fremtidsfuldmægtigen?
Fremtidsfuldmægtigen kan få dækket nødvendige udgifter i forbindelse
med varetagelse af opgaven som fremtidsfuldmægtig af fuldmagtsgiverens
midler. Det kan f.eks. være udgifter til betaling af gebyrer opkrævet i forbindelse med ikraftsættelsen, udgifter til lægeerklæring og nødvendige
transportomkostninger. Hvis du som fuldmagtsgiver ønsker, at dine fremtidsfuldmægtige skal have et egentligt vederlag, skal du bestemme det
præcist i fremtidsfuldmagten.
5.3. Kan fremtidsfuldmægtigen blive erstatningsansvarlig?
Fremtidsfuldmægtigen kan blive erstatningsansvarlig over for dig som
fuldmagtsgiver, hvis du lider et økonomisk tab, fordi fremtidsfuldmægtigen tilsidesætter sine pligter forsætligt eller uagtsomt.
6. Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?
Hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte afhænger overordnet set af, hvad du
som fuldmagtsgiver bestemmer i fuldmagten.
En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og/eller personlige forhold.
Økonomiske forhold omfatter f.eks. adgangen til at indgå betalingsaftaler
med banker. Personlige forhold omfatter f.eks. adgangen til at søge om
offentlig hjælp, f.eks. hjemmehjælp. Du kan læse mere om økonomiske og
personlige forhold under punkt 6.1 og 6.2.
Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad der skal stå i din fremtidsfuldmagt – altså hvad du ønsker at give fuldmagt til. Fuldmagten kan være
begrænset til et enkelt forhold, afgrænset til en del af dine forhold eller
omfatte alle dine økonomiske og/eller personlige forhold generelt, sådan at
din(e) fremtidsfuldmægtig(e) får vide rammer til at handle.
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Fremtidsfuldmægtigen kan kun handle på vegne af dig som fuldmagtsgiver
inden for de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det er derfor
afgørende, hvad du vælger at lade være omfattet.
Hvis du som fuldmagtsgiver vælger at begrænse fuldmagten til alene at
angå nogle bestemte forhold, bør du angive meget præcist, hvad der skal
være omfattet, sådan at der ikke opstår tvivl om det.
En fremtidsfuldmagt bliver typisk oprettet mange år før, den eventuelt skal
bruges. Det kan på forhånd være svært at forudse, i hvilke forhold der vil
være behov for at bruge fremtidsfuldmagten. Derfor kan det være en fordel
at give fuldmagt generelt til alle økonomiske og personlige forhold. Dermed vil du undgå, at der opstår tvivl om, hvorvidt et forhold er omfattet af
fuldmagten eller ej.
6.1. Hvad er økonomiske forhold?
En fremtidsfuldmagt kan gives til økonomiske forhold generelt eller til et
eller flere forhold, som du som fuldmagtsgiver bestemmer præcist i fuldmagten. Medmindre du som fuldmagtsgiver bestemmer, at din fremtidsfuldmægtig kun skal kunne én eller flere bestemte ting, vil fremtidsfuldmægtigen bl.a. på dine vegne kunne:
- indgå retshandler og kontrakter af enhver art (f.eks. en lejekontrakt),
- bestyre og sælge fast ejendom,
- kvittere for dig som fuldmagtsgiver vedrørende pantebreve,
- indfri dine lån mv. med dine penge,
- indsætte dine penge i et pengeinstitut eller anbringe/investere dem
på anden måde,
- ansøge om offentlige ydelser på vegne af dig, og
- repræsentere dig som arving eller kreditor.
Når en fuldmagt, der omfatter økonomiske forhold, er sat i kraft, kan din
fremtidsfuldmægtig tilbagekalde almindelige fuldmagter, som du tidligere
har givet til andre – forudsat at fuldmagterne vedrører forhold, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Fremtidsfuldmægtigen kan også selv give en
anden person fuldmagt til at tage sig af et eller flere økonomiske forhold
inden for fremtidsfuldmagtens område.
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6.2. Hvad er personlige forhold?
En fremtidsfuldmagt kan gives til personlige forhold generelt eller afgrænses til et eller flere forhold, som du som fuldmagtsgiver bestemmer præcist
i din fremtidsfuldmagt. Medmindre du som fuldmagtsgiver bestemmer, at
fuldmagten kun skal gælde noget bestemt, vil din fremtidsfuldmægtig på
dine vegne bl.a. kunne:
- ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger,
- træffe valg og klage over enhver afgørelse vedrørende dine personlige forhold,
- få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person og helbred,
f.eks. din journal hos lægen, og
- komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg.
Som fuldmagtsgiver kan du dog ikke give din fremtidsfuldmægtig mulighed for at optræde eller handle på vegne af dig, hvis man på et særligt område ikke kan lade sig repræsentere. En fremtidsfuldmægtig vil f.eks. ikke
kunne indgå ægteskab eller oprette testamente på vegne af dig eller bestemme, at du skal flytte på plejehjem. Desuden begrænses fremtidsfuldmægtigens beføjelser af fuldmagtsgiverens personlige handlefrihed. Det
betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge fuldmagtsgiveren til at
udføre eller undlade en handling. At man har en fremtidsfuldmagt ændrer
heller ikke ved, at en myndighed i nogle tilfælde kan kræve, at du som
fuldmagtsgiver medvirker personligt, når det er af betydning for sagens
afgørelse.
7. Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?
Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Først skal fuldmagten
registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Dernæst
skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som påtegner fuldmagten
digitalt. Herefter ligger fuldmagten som en ”hvilende fuldmagt” indtil der
eventuelt på et senere tidspunkt bliver brug for at sætte den i kraft. Det er
Statsforvaltningen, der skal sætte fremtidsfuldmagten i kraft, dvs. vurdere,
om du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage dine forhold. Visse personer kan undtagelsesvist indgive og underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Du kan læse nærmere herom under punkt 7.3.
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7.1. Hvor skal jeg oprette min fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregisteret ved hjælp af
den digitale selvbetjeningsløsning, som kan tilgås via www.tinglysning.dk.
Du kan som fuldmagtsgiver kun have én fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret ad gangen. Hvis du vil ændre indholdet af en allerede
oprettet fremtidsfuldmagt, skal du erstatte den eksisterende fuldmagt med
en ny. Du kan læse mere om ændring og tilbagekaldelse af fremtidsfuldmagter under punkt 10.
7.2. Hvordan skal en fremtidsfuldmagt udformes?
Når du som fuldmagtsgiver opretter din fremtidsfuldmagt, skal du sikre
dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende oplysninger om fuldmagtsforholdets rækkevidde. Hvis der mangler oplysninger, eller det ikke er
klart hvad du ønsker, kan det i værste fald betyde, at fuldmagten ikke får
den tilsigtede virkning.
Ved oprettelse af din fremtidsfuldmagt skal du indtaste dit eget samt dine
fremtidsfuldmægtiges navne og personnumre. Selve fremtidsfuldmagten
udformes (skrives) i et tekstfelt. Det vil være muligt at indsætte en tekst,
som du f.eks. har kopieret fra et andet dokument, i tekstfeltet.
Justitsministeriet har udarbejdet forskellige fuldmagtsskabeloner, som kan
anvendes ved udformningen af fremtidsfuldmagten (se bilag 1 til denne
vejledning). Skabelonerne giver mulighed for at vælge mellem forskellige
typer af fremtidsfuldmagter, som du kan tilpasse dine personlige behov.
Det er dog ikke et krav, at du anvender en af skabelonerne. Du kan vælge
at udforme din fuldmagt selv.
Du skal være opmærksom på, at når en fremtidsfuldmagt sættes i kraft,
bliver den offentligt tilgængelig i sin helhed i Personbogen. Derfor må
fremtidsfuldmagten (teksten) ikke indeholde personnumre. Dit og fremtidsfuldmægtigenes personnumre registreres derimod i registeret i forbindelse med oprettelsen af fuldmagten. Systemet er indrettet sådan, at de
sidste fire cifre i personnumrene ikke er offentligt tilgængelige. De oplysninger, som man vil kunne se i Personbogen er dit og dine fremtidsfuldmægtiges navne og fødselsdatoer samt selve fuldmagten, dvs. den tekst,
hvor du har beskrevet nærmere, hvad fuldmagten omfatter.
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7.3. Hvad er en notarpåtegning? Og hvorfor skal fremtidsfuldmagten
vedkendes for en notar?
For at sikre at du som fuldmagtsgiver fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fremtidsfuldmagten og ikke er undergivet direkte pres fra andre personer, skal du vedkende dig fremtidsfuldmagten for en notar, for at den er
gyldigt oprettet.
Notarvedkendelsen behøver ikke at ske i umiddelbar tilknytning til, at
fremtidsfuldmagten oprettes i Fremtidsfuldmagtsregistret. Vedkendelsen
skal dog ske inden 6 måneder fra oprettelsen. Ellers bliver fremtidsfuldmagten slettet i systemet og skal oprettes på ny. Vedkendelsen for notaren
skal også ske, mens du som fuldmagtsgiveren har evne til at handle fornuftsmæssigt. Dette er en betingelse for, at fuldmagten kan sættes i kraft af
Statsforvaltningen.
Notaren vil ved sin påtegning på fremtidsfuldmagten bekræfte din (fuldmagtsgivers) identitet og evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske. Notarens påtegning vil blive
afgivet digitalt og noteret digitalt på fremtidsfuldmagten.
Du skal henvende dig til byretten for at få kontakt til en notar. Du kan på
Domstolsstyrelsens hjemmeside finde den byret, der ligger tættest på dig.2
Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan du få
notaren til at komme til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet.
Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig
betale retsafgift på 300 kr.
7.4. Kan jeg oprette en fremtidsfuldmagt, hvis jeg ikke har adgang til
det digitale system?
Kun hvis du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige3, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret
(fysisk) fremtidsfuldmagt.
En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal indgives ved personligt fremmøde
hos Statsforvaltningen. Du kan med fordel anvende Statsforvaltningens
2

https://www.domstol.dk/om/organisation/Pages/Byretterne.aspx

3

Jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital
Post mv.
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blanket om indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt, som kan rekvireres på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltningen.dk.
En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal ikke vedkendes for en notar. Statsforvaltningen påser ved underskrivelsen din (fuldmagtsgiverens) identitet,
fuldmagtsgivers evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for fuldmagtsgiverens eget ønske.
Hvis alle betingelser for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt er
opfyldt, sørger Statsforvaltningen for, at fremtidsfuldmagten registreres i
Fremtidsfuldmagtsregisteret.
8. Hvordan og hvornår vil fremtidsfuldmagten kunne sættes i kraft?
Det er Statsforvaltningen, der sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er
først efter dette tidspunkt, at fremtidsfuldmagten får virkning. Ikraftsættelse sker ved, at du som fuldmagtsgiver eller din(e) fremtidsfuldmægtig(e)
indgiver en anmodning herom. Blanket om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt findes på Statsforvaltningens hjemmeside.
Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, skal de indgive anmodningen i forening. Det betyder bl.a., at alle fremtidsfuldmægtige skal underskrive
ikraftsættelsesblanketten. Fremtidsfuldmægtigene skal i øvrigt så vidt muligt inddrage dig som fuldmagtsgiver i beslutningen. Du kan læse mere
herom under punkt 8.1.
Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når du (fuldmagtsgiveren) som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lign. ikke længere har evne til
at varetage dine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Når Statsforvaltningen skal vurdere, om de betingelser er opfyldt, bliver der set på samtlige omstændigheder vedrørende din (fuldmagtgiverens)
aktuelle helbredstilstand, herunder om du på fornuftig måde og med fornøden dømmekraft kan overskue, forstå og varetage de forhold, som fuldmagten dækker. Da det er Statsforvaltningen, der foretager denne vurdering, lægges der særlig vægt på den lægeerklæring, som skal vedlægges
anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten. Du kan læse nærmere om lægeerklæringen under punkt 8.2.
I forbindelse med indgivelse af en anmodning og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt betales et gebyr til Statsforvaltningen. Gebyret tilbagebetales
ikke, hvis fremtidsfuldmagten ikke kan sættes i kraft.
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8.1. Hvem skal anmodningen drøftes med, før den indsendes til Statsforvaltningen?
Forinden der indgives anmodning til Statsforvaltningen, skal fremtidsfuldmægtigene drøfte anmodningen med dig (fuldmagtsgiveren). Det skal
sikre, at du som fuldmagtsgiver inddrages i videst mulige omfang. Hvis du
(fuldmagtsgiveren) er i stand til at forstå betydningen af sagen og udtaler
dig imod fuldmagtens ikraftsættelse, vil fremtidsfuldmagten ikke kunne
sættes i kraft. Fremtidsfuldmægtigene skal over for Statsforvaltningen afgive en erklæring på tro og love om, at drøftelsen har fundet sted. Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiveren ikke er i stand til at forstå
betydningen heraf. Hvis drøftelsen er undladt, skal det begrundes over for
Statsforvaltningen i forbindelse med ikraftsættelsesanmodningens indgivelse.
Dine (fuldmagtsgiverens) nærmeste pårørende skal desuden underrettes
om, at der indgives anmodning til Statsforvaltningen. På den måde får de
nærmeste pårørende mulighed for at gøre indsigelse imod fuldmagtens
ikraftsættelse. Der skal ligeledes afgives en erklæring på tro og love om, at
en sådan underretning har fundet sted til Statsforvaltningen.
Det bemærkes, at det følger af straffelovens4 § 161, at det er strafbart forsætligt at afgive en falsk erklæring på tro og love.
8.2. Hvorfor skal anmodningen vedlægges en lægeerklæring og hvem
er ansvarlig for at indhente denne?
En anmodning til Statsforvaltningen om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal som udgangspunkt vedlægges en lægeerklæring om din (fuldmagtsgiverens) aktuelle helbredstilstand.
I ganske særlige tilfælde kan Statsforvaltningen se bort fra kravet om lægeerklæring. Det kan f.eks. være, hvis det på anden måde er godtgjort, at
tilstanden er indtrådt, eller hvis det ikke er muligt at fremlægge en lægeerklæring. Det kan også være, hvis du (fuldmagtsgiveren) selv indgiver anmodningen og vurderes i stand til at forstå betydningen heraf.

4

Jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017 (Straffeloven).
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Lægeerklæring kan indhentes ved, at fremtidsfuldmægtigen sammen med
dig (fuldmagtsgiveren) retter henvendelse til din praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge.
Fremtidsfuldmægtigen kan som udgangspunkt ikke indhente lægeerklæringen uden at inddrage dig. Inddragelse kan f.eks. ske ved, at du giver
fremtidsfuldmægtigen særskilt fuldmagt eller på anden måde samtykker
til, at fuldmægtigen indhenter lægeerklæringen, at I begge underskriver en
erklæring om, at I ønsker en lægeerklæring, eller at I sammen møder op
hos lægen til en konsultation.
Hvorvidt det er nødvendigt, at fuldmagtsgiveren og fremtidsfuldmægtigen
sammen møder op til en konsultation hos lægen, er op til lægen at vurdere.
Hvis lægen vurderer, at der er behov for det, kan lægen bestemme, at dine
nærmeste pårørende skal samtykke på dine vegne til indhentelse af lægeerklæringen. Dette vil typisk ske, hvis lægen vurderer, at du ikke er i stand
til at forstå betydningen af, at lægeerklæringen indhentes. Det kan også
være tilfældet, hvis du er ude af stand til at give et samtykke, f.eks. ikke er
ved bevidsthed.
Udgifterne til lægeerklæringen betales af den fremtidsfuldmægtig, der rekvirerer erklæringen. Som udgangspunkt vil fremtidsfuldmægtigen efterfølgende kunne få udgifterne dækket af dine (fuldmagtsgiverens) midler.
Du kan læse nærmere herom under punkt 5.2 om fremtidsfuldmægtigens
udgifter.
8.3. Hvordan træffer Statsforvaltningen afgørelse?
Når Statsforvaltningens skal vurdere, om fremtidsfuldmagten kan sættes i
kraft, påser Statsforvaltningen for det første, at fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet, altså at fuldmagten er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret,
underskrevet digitalt af dig som fuldmagtsgiver, og at fuldmagten er forsynet med en notarpåtegning.
Statsforvaltningen ser desuden på, om fuldmagtsgiveren er ude af stand til
at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Dette vil som udgangspunkt ske på grundlag af den vedlagte lægeerklæring. Statsforvaltningen kan om nødvendigt indhente yderligere oplysninger om fuldmagtsgiverens forhold.
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Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan fremtidsfuldmagten ikke sættes
i kraft.
Selve fremtidsfuldmagtens indhold vil derudover efter omstændighederne
kunne betyde, at Statsforvaltningen ikke kan sætte fuldmagten i kraft. Det
kan f.eks. være tilfældet, hvis fuldmagten indeholder instruktioner om at
foretage ulovlige handlinger. Det kan også være tilfældet, hvis der er tvivl
om fremtidsfuldmægtigens evner, eller hvis der i øvrigt er begrundet tvivl
om, hvorvidt fuldmagtsforholdet vil kunne fungere på betryggende vis. I
disse tilfælde kan Statsforvaltningen efter en konkret vurdering sætte fremtidsfuldmagten delvist i kraft og/eller vælge at indlede en værgemålsag,
hvis Statsforvaltningen vurderer, at der af hensyn til fuldmagtsgiveren er
behov for det i stedet for.
8.4. Hvorfor bliver fremtidsfuldmagten gjort offentlig tilgængelig?
Når Statsforvaltningen har truffet afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, sørger Statsforvaltningen for, at fremtidsfuldmagten tinglyses i
Personbogen, som er offentlig tilgængelig. På den måde kan både offentlige myndigheder og private aftaleparter ved et hurtigt opslag i Personbogen
sikre sig, at den fornødne fuldmagt er til stede, når fremtidsfuldmægtigen
henvender sig. Tinglysning i Personbogen sikrer således, at fremtidsfuldmægtigen fremstår legitimeret i forhold til tredjemand, og dermed at fuldmagtsforholdet fungerer i praksis.
9. Føres der tilsyn med fremtidsfuldmægtigen?
Statsforvaltningen har tilsynskompetence med fremtidsfuldmægtigen (offentligt tilsyn). Desuden kan fuldmagtsgiveren i fremtidsfuldmagten bestemme, at en eller flere personer skal føre tilsyn med fremtidsfuldmagtsforholdet (privat tilsyn). Du kan læse mere om offentligt tilsyn under punkt
9.1 og om privat tilsyn under punkt 9.2.
9.1. Statsforvaltningens tilsyn
Statsforvaltningen fører et ”hvilende tilsyn” med fremtidsfuldmægtigen.
Det betyder, at hvis Statsforvaltningen ved henvendelse eller på anden
måde bliver opmærksom på forhold, som må antages at stride mod fuldmagtsgiverens interesser, kan Statsforvaltningen indlede en tilsynssag. På
baggrund af tilsynssagen kan Statsforvaltningen meddele fremtidsfuldmægtigen pålæg om f.eks. at føre regnskab og at foretage eller undlade at
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foretage bestemte dispositioner. Desuden kan Statsforvaltningen om nødvendigt sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.
I modsætning til værgemål fører Statsforvaltningen ikke et ”aktivt” tilsyn,
hvor fuldmægtigen f.eks. skal forelægge dispositioner til godkendelse.
9.2. Privat tilsyn
Hvis du som fuldmagtsgiver vil have et mere aktivt tilsyn, kan du bestemme det i fremtidsfuldmagten. Du kan udpege en eller flere personer til at
føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Tilsynspersonen kan f.eks. være en
advokat, en revisor eller en person, som fuldmagtsgiveren i øvrigt har tillid
til. Du bør på forhånd sikre dig, at den person, du ønsker at udpege som
tilsyn, kan og vil påtage sig opgaven.
Det private tilsyn kan lave indberetninger til Statsforvaltningen, hvis tilsynet mener, at der er grundlag for at indlede en egentlig tilsynssag. Hvis det
er bestemt i fremtidsfuldmagten, kan tilsynspersonen desuden helt eller
delvist tilbagekalde en fremtidsfuldmagt. Det private tilsyns eventuelle
tilbagekaldelse af fuldmagten skal ske over for Statsforvaltningen, som
tinglyser tilbagekaldelsen i Personbogen, hvorved tilbagekaldelsen bliver
offentligt kendt.
Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du i fremtidsfuldmagten fastlægge det
private tilsyns nærmere omfang. Du kan f.eks. bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal rådføre sig med det private tilsyn i forhold til bestemte dispositioner, eller at tilsynet skal godkende visse dispositioner, f.eks. gavedispositioner. Du kan f.eks. også bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal
aflægge regnskab over for tilsynet eller vælge at give tilsynet beføjelse til
at tilbagekalde fremtidsfuldmagten under nærmere betingelser.
Hvis du overvejer at udpege en person til at føre privat tilsyn, skal du være
opmærksom på, at fremtidsfuldmagten i nogle tilfælde først sættes i kraft
mange år efter, at den er oprettet. Du bør derfor tage stilling til, om det er
en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere på ikraftsættelsestidspunktet.
Det skal fremgå af fremtidsfuldmagten (fuldmagtsteksten), hvis du ønsker
at udpege en person til at føre privat tilsyn. Du skal angive, hvem der skal
varetage opgaven, omfanget af tilsynet og om det er en betingelse for
ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere.
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10. Kan fremtidsfuldmagten ændres eller tilbagekaldes?
Det kan være hensigtsmæssigt, at du som fuldmagtsgiver løbende overvejer, om fremtidsfuldmagten skal tilpasses. Det gælder særligt, hvis der sker
ændringer i din livssituation, eller hvis der sker ændringer i dit forhold til
fremtidsfuldmægtigen(e).
Hvorvidt og i så fald hvordan en fremtidsfuldmagt kan ændres eller tilbagekaldes, afhænger af om fuldmagten er blevet sat i kraft af Statsforvaltningen eller ej. Du kan læse mere herom i det følgende.
10.1. Kan fremtidsfuldmagten ændres eller tilbagekaldes før ikraftsættelse?
Indtil Statsforvaltningen har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan fuldmagten ændres eller tilbagekaldes af dig som fuldmagtsgiver. Proceduren for
det er den samme som ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Før fremtidsfuldmagten er vedkendt for en notar, kan du som fuldmagtsgiver ændre
eller tilbagekalde fuldmagten via den digitale selvbetjeningsløsning på
www.tinglysning.dk.
Hvis fremtidsfuldmagten allerede er blevet vedkendt for en notar, skal
ændring eller tilbagekaldelse ske for notaren. Notaren vil i den forbindelse
bl.a. påse din evne til at handle fornuftsmæssigt, og at ændringen/tilbagekaldelsen er udtryk for dit eget ønske. Hvis du ønsker at ændre
din fremtidsfuldmagt, skal du forud for besøget hos notaren oprette en ny
fuldmagt via den digitale selvbetjeningsløsning på www.tinglysning.dk
10.2. Kan fremtidsfuldmagten ændres eller tilbagekaldes efter ikraftsættelse?
Efter at Statsforvaltningen har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du som fuldmagtgiver er i stand til
at forstå betydningen heraf. Anmodning om ændring eller tilbagekaldelse
skal indgives til Statsforvaltningen, der herefter træffer afgørelse om fremtidsfuldmagtens ændring eller ophør.
11. Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt ophører, hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden. Fuldmagten ophører også, hvis du kommer under værgemål. Det gæl18

der dog ikke, hvis værgemålet angår forhold, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten.
Fremtidsfuldmagten ophører også, hvis fremtidsfuldmægtigen frasiger sig
hvervet, hvis fremtidsfuldmægtigen kommer under værgemål, eller hvis
fremtidsfuldmægtigen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bliver sat
i kraft. Fremtidsfuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre
fremtidsfuldmægtige, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige, der fortsat kan varetage hvervet.
Fuldmagtsforholdet kan desuden ophøre helt eller delvist, hvis der opstår
tvivl om fremtidsfuldmægtigens evner til at varetage hvervet. I disse tilfælde kan Statsforvaltningen vælge at tage initiativ til at indlede en sag om
værgemål, hvis Statsforvaltningen af hensyn til fuldmagtsgiveren vurderer,
at der er behov herfor.
12. Pligt til at underrette Statsforvaltningen om ophør
En fremtidsfuldmægtig, der frasiger sig hvervet som fremtidsfuldmægtig,
efter at fremtidsfuldmagten er sat i kraft, skal underrette Statsforvaltningen
om det. Det samme gælder, hvis en fremtidsfuldmægtig, herunder en subsidiær fremtidsfuldmægtig, bliver bekendt med, at en af fuldmagtsgiverens
øvrige fremtidsfuldmægtige er kommet under værgemål, har oprettet en
fremtidsfuldmagt, som sættes i kraft, eller er afgået ved døden. I det tilfælde skal fremtidsfuldmægtigen underrette Statsforvaltningen hurtigst muligt. Statsforvaltningen vil herefter kunne træffe afgørelse om fremtidsfuldmagtens hele eller delvise ophør.
13. Klage
Fuldmagtsgiveren, fuldmagtsgiverens ægtefælle eller samlever, fremtidsfuldmægtige og subsidiære fremtidsfuldmægtige kan klage til Civilstyrelsen over Statsforvaltningens afgørelser.
Fristen for klager over afgørelser om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt er på 4 uger fra, at afgørelsen er
tinglyst i Personbogen.
Klagefristen for Statsforvaltningens øvrige afgørelser er på 4 uger efter, at
klageren har fået meddelelse om afgørelsen.
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Bilag: Koncepter for fremtidsfuldmagter
Du kan tage udgangspunkt i de følgende koncepter for fremtidsfuldmagter,
når du skal udforme din fremtidsfuldmagt.

A. Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige og økonomiske
forhold og giver min(e) fremtidsfuldmægtig(e) ret til på mine vegne at
træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og mine økonomiske
forhold og formue.
Fremtidsfuldmægtigen(e) er bl.a. berettiget – men ikke begrænset – til på
mine vegne at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre
bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom,
ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder
omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.
Fremtidsfuldmægtigen(e) er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold
over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og
hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle
oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, mv.
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du
ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du
skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herved under pkt.
4.1.1 ovenfor].
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion
som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtig er tilføjet i systemet som
”fuldmagtshaver”.]
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive den tilsynsførendes navn og fødselsdato eller CVR-nr.. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det
er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du
ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt
betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn under pkt. 9.2 ovenfor.]

B. Fuldmagt til alle personlige forhold
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger
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om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige
myndigheder, herunder bl.a. – men ikke begrænset – til at ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i
alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold,
mv.
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du
ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du
skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herved under pkt.
4.1.1 ovenfor].
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion
som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtig er tilføjet i systemet som
”fuldmagtshaver”.]
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive den tilsynsførendes navn og fødselsdato eller CVR-nr.. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det
er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du
ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt
betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn under pkt. 9.2 ovenfor.]

C. Fuldmagt til alle økonomiske forhold
Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine økonomiske forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine økonomiske forhold og formue, herunder bl.a. – men ikke
begrænset til – at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer,
anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom,
ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder
omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du
ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du
skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herved under pkt.
4.1.1 ovenfor].
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion
som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtig er tilføjet i systemet som
”fuldmagtshaver”.]
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive den tilsynsførendes navn og fødselsdato eller CVR-nr.. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det
21

er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du
ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt
betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn under pkt. 9.2 ovenfor.]

D. Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold
Denne fremtidsfuldmagt bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine
vegne at [beskriv forholdene præcist].
Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du
ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du
skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herved under pkt.
4.1.1 ovenfor].
[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.
Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion
som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.
OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtig er tilføjet i systemet som
”fuldmagtshaver”.]
[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive den tilsynsførendes navn og fødselsdato eller CVR-nr.. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om til det
er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du
ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt
betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn under pkt. 9.2 ovenfor.]
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