
Fremtidsfuldmagter 

Nu har du mulighed for at bestemme, hvem der skal tage sig af din økonomi og dine 
personlige forhold, hvis du engang bliver dement, eller hvis du af anden grund ikke 
har mulighed for selv at varetage dine interesser. 

Lov om fremtidsfuldmagter er vedtaget af folketinget den 12. maj 2016 og vil træde i kraft, når 

Justitsministeren har fastsat en dato. 

Det har altid været muligt at oprette en fuldmagt og dermed tillade at en anden person handler i 

fuldmagtsgiverens sted. 

Det nye er, at det nu er muligt at lave en fuldmagt, der træder i kraft, hvis en bestemt situation indtræffer, 

for eksempel at man bliver dement eller på anden måde ude af stand til at handle selv. Man bestemmer 

selv, hvilken betingelse, der skal være opfyldt. 

Oprettelse og indhold 

Fuldmagten kan være en generalfuldmagt, eller den kan være begrænset til at vedrøre bestemte 

anliggender. Fuldmagtshaveren kan handle på dine vegne i nøjagtigt det omfang, du har bestemt i 

fuldmagten. 

De nye fuldmagter skal underskrives for notaren og registreres i Statsforvaltningen. Fuldmagten lægges i 

det digitale Fremtidsfuldmagtsregister, når den er påtegnet af notaren. 

Fremtidsfuldmagtens ikrafttræden  

Når fuldmagten skal træde i kraft kan dette ske ved, at den der har givet fuldmagt, og den der får fuldmagt, 

i fællesskab anmoder Statsforvaltningen om, at fuldmagten skal træde i kraft. 

Måske er den, der har givet fuldmagt, ikke længere i stand til at medvirke, og det er derfor muligt, at den 

person, som fuldmagten er udstedt til, selv fremsætter anmodningen. Det er i den situation et lovkrav, at 

den, der har fuldmagt, forsøger at inddrage den, der har givet fuldmagt. Hvis fuldmagtsgiveren udtaler sig 

imod fuldmagtens ikrafttræden, kan Statsforvaltningen ikke behandle anmodningen. 

Hvis fuldmagtshaveren alene indgiver anmodningen om ikrafttræden, skal fuldmagtsgiverens nærmeste 

pårørende underrettes, således at de har lejlighed til at fremsætte indsigelser mod ikrafttræden. 

Hvis ikke fuldmagtsgiveren helt klart er ved sine fulde fem, når fuldmagten skal træde i kraft, og ikke selv 

fremsætter anmodning sammen med den der har fuldmagt, skal der foreligge en lægeerklæring som 

dokumentation for, at betingelserne for fuldmagtens ikrafttræden er opfyldt. 

Fuldmagtshaverens pligter  

Fuldmagtshaveren skal handle i fuldmagtsgiverens interesser, og skal altid - inden der træffes dispositioner 

- inddrage fuldmagtsgiveren og dennes eventuelle ægtefælle eller samlever. 

Fuldmagtshaveren skal holde fuldmagtsgiverens økonomi adskilt fra sin egen økonomi og må ikke handle i 

situationer, hvor fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver har modstridende interesser. 

Fuldmagtsgiveren er fuldt ansvarlig for sine dispositioner, og det kan forventes, at Justitsministeriet vil 

fastsætte regler om regnskabsførelse samt eventuelt om vederlag til fuldmagtshaveren. 



Tilsyn  

Statsforvaltningen fører tilsyn med personer, der har fremtidsfuldmagt. Statsforvaltningen kan således 

iværksætte nødvendige undersøgelser, hvis der er mistanke om, at der ikke handles i fuldmagtsgiverens 

interesser. 

Tilbagekaldelse, ændring eller ophør  

Den, der har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan tilbagekalde den eller ændre den, inden den træder i kraft. 

Når fuldmagten er trådt i kraft kan fuldmagtsgiveren stadig ændre eller tilbagekalde, hvis vedkommende er 

i stand til at forstå betydningen af sin handling. 

Fuldmagten ophører, hvis fuldmagtsgiveren dør eller kommer under værgemål. 

Rent praktisk  

Hos Advokatfirmaet Bang, Brorsen & Fogtdal kan du få hjælp til at oprette en fuldmagt, der dækker netop 

dine ønsker, og som opfylder lovens krav, således at den træder i kraft, når der bliver behov for det. 

Vil du vide mere  

Kontakt advokat Annelise Hvid på alh@bbfadvokater.dk for nærmere oplysninger. 


