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Den 1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuld- 
magter i kraft
Fremtidsfuldmagten kan bruges som et alternativ til værge- 
mål, ligesom den er et langt bedre alternativ til de hidtil ofte 
anvendte generalfuldmagter. De almindelige regler om 
værge- mål vil fortsat være gældende, men med en fremtids-
fuldmagt vil der være mindre behov for etablering af værge-
mål. Der kan dog fortsat være behov for etablering af værge-
mål, hvis det er nødvendigt at fratage en person den retlige 
handleevne.

Nye muligheder med en fremtidsfuldmagt
Den nye lov betyder, at privatpersoner selv har mulighed for 
på forhånd at udpege en eller flere fremtidige repræsentan-
ter til at varetage deres økonomiske og/eller personlige for-
hold, hvis man på et senere tidspunkt ikke længere selv kan, 
fx på grund af sygdom eller demens.

Hvem bør oprette en fremtidsfuldmagt?
Alle bør overveje, om de skal oprette en fremtidsfuldmagt, 
da man ikke kan vide, om man senere i livet får behov for en 
repræsentant. Fremtidsfuldmagten skal udarbejdes ud fra 
den enkeltes konkret forventede behov, hvorfor indholdet af 
fuldmagten nøje skal overvejes i forbindelse med oprettelsen. 
Det anbefales derfor at søge rådgivning hos advokat om 
fremtidsfuldmagtens oprettelse.

Generalfuldmagten – kan den stadig bruges?
Mange har allerede en generalfuldmagt fra ægtefælle eller 
forældre. Disse kan stadig finde anvendelse i et vist omfang. 
Den nye lov om fremtidsfuldmagter giver dog en større sik-
kerhed for, at fuldmagten respekteres af omverdenen. En 
fremtidsfuldmagt giver også større sikkerhed for, at fuld- 
magtshaver ikke kan misbruge fuldmagten.
 
De nye fremtidsfuldmagter rummer nogle nye muligheder, 
da de bliver registreret i et offentligt register, ligesom der 
bliver ført tilsyn fra en offentlig instans. Dette betyder, at den 
nye fremtidsfuldmagt har en langt større rækkevidde end den 
tidligere generalfuldmagt.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?
En fremtidsfuldmagt skal registreres med NemID i fremtids- 
fuldmagtsregisteret eller underskrives hos Statsforvaltnin- 
gen. Fremtidsfuldmagten skal herefter bekræftes hos en 
notar, hvor den skal underskrives igen i overværelse af nota-
ren.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft? Fremtidsfuld-
magten har ikke virkning straks fra oprettelsen men får først 
virkning, når Statsforvaltningen sætter den i kraft efter an-
modning fra fremtidsfuldmægtigen eller fuld- magtsgiveren. 
Statsforvaltningen påser i den forbindelse, at betingelserne 
for ikrafttræden er opfyldt. Herefter tinglyser Statsforvaltnin-
gen fuldmagten i Personbogen med medde- lelse om, at den 
træder i kraft.

Fra det tidspunkt hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft, vil 
Statsforvaltningen føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, og 
Statsforvaltningen kan gribe ind, hvis man bliver opmærk- 
som på forhold, som strider mod ordningen. I henhold til 
loven har fuldmagtsgiveren også mulighed for at bestemme, 
at en advokat eller revisor skal føre tilsyn med fremtids- fuld-
mægtigen.

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til 
ovenstående. Følg derudover med i vores nyhedsbreve på 
www.holst-law.com.
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