Journalnummer (udfyldes af Familieretshuset)

Ansøgning om iværksættelse eller ændring af værgemål
Ansøgeren
CPR-nummer:

Navn:
Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Telefonnummer i dagtimerne:

Ansøgers forhold til den, der søges værgemål for:
Ægtefælle / registreret partner
Andet

Hvilket:

Den, der søges værgemål / ændring af værgemål for
Navn:

CPR-nummer:

Adresse:

Postnr.:

By:

Postnr.:

By:

Der søges om
Iværksættelse af værgemål
Ændring af værgemål

Ved ændring af værgemål:
Navn:
Adresse:
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Værgemålets omfang (læs vejledningen, og sæt et eller flere krydser)
Personlige forhold
Ingen personlige forhold
Alle personlige forhold
Bestemte personlige forhold
Værgemålet skal begrænses til følgende bestemte personlige forhold:

Skal værgemålet begrænses til et bestemt tidsrum?

Ja

Nej

Hvis ja, hvorfor:

Økonomiske forhold
Ingen økonomiske forhold
Alle økonomiske forhold uden fratagelse af den retlige handleevne
Alle økonomiske forhold + fratagelse af den retlige handleevne (personen bliver umyndig)
Bestemte økonomiske forhold
Økonomiske samværgemål - gå videre til overskriften "Økonomisk samværgemål"
Værgemålet skal begrænses til følgende bestemte økonomiske forhold:

Skal værgemålet begrænses til et bestemt tidsrum?

Ja

Hvis ja, hvorfor:
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Nej

Du kan kun søge om økonomisk samværgemål for dig selv.
Økonomisk samværgmål
Alle økonomiske forhold
Bestemte økonomiske forhold
Værgemålet skal begrænses til følgende bestemte økonomiske forhold:

Skal værgemålet begrænses til et bestemt tidsrum?

Ja

Hvis ja, hvorfor:

Begrundelse for ansøgningen om værgemål
Beskriv personens sygdom:
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Nej

Beskriv, hvorfor der er behov for en værge (ud over personens sygdom):

Oplysninger om den, der søges værgemål for
Civilstand
Gift / registreret partner
Samlevende
Separeret
Ugift / skilt
Hvis gift/registreret, har den pågældende formuefællesskab?

Ja

Nej

Hvis gift/registreret, har den pågældende særeje?

Ja

Nej

(Hvis ja, vedlæg dokumentation)
Ægtefælles / registreret partners / samlevers navn:
Adresse:

Postnr.:

By:

CPR-nummer:

Telefonnummer:

Navn, adresse og telefonnummer på øvrige nære pårørende, f.eks. forældre eller voksne børn
(forhold skal oplyses):
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Den pågældendes egen læge
Navn:

Telefon:

Adresse:

Postnr.:

By:

Sygehusindlæggelse
Har den pågældende været indlagt på et sygehus inden for det sidste ½ år
Nej
Ja
Er for tiden indlagt
Hvis den pågældende er eller har været indlagt, oplyses årsagen til indlæggelsen, sygehusets navn og afdelingen og
eventuel kontaktperson på hospitalet:

Den pågældendes egen holdning til ansøgningen
Indforstået
Protesterer
Kan ikke udtale sig
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Boligform
Bor eller opholder den pågældende sig på institution?

Ja

Nej

Hvis ja, så hvilken (oplys institutionens navn, adresse og telefonnummer samt eventuel kontaktperson):

Ejer den pågældende fast ejendom / andelsbolig?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Adressen:

Skal ejendommen / andelsboligen sælges?
Har den pågældende lejebolig eller andet lejemål, der skal opsiges ?

Hvis ja, oplys adressen:

Kommune
Er den pågældende, der søges værgemål for, kendt af kommunen?
Hvis ja, oplys, hvilken forvaltning og eventuel kontaktperson i kommunen?

Formue- og indtægtsforhold
Årlig indtægt:

Størrelsen af eventuel formue:

Forvaltningsafdeling
Oplys, hvilken forvaltningsafdeling, der ønskes benyttet:
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Forslag til værge
Navn:

CPR-nummer:

Adresse:

Postnr.:

By:

Telefonnummer:

Forhold til den, der søges værgemål for:

Hvis den pågældende er indforstået med at blive værge, bedes han/hun underskrive her. Underskriften indebærer samtykke
til, at Familieretshuset eventuelt indhenter en fuldstændig straffeattest, samt giver tilladelse til, at mit navn og adresse må
videregives til andre pårørende og andre myndigheder.
Dato:

Underskrift:

Beskikkelse af fast værge
Hvis der ikke findes en egnet person, som er villig til at påtage sig værgemålet, kan Familieretshuset beskikke en
fast værge.
Ønskes en fast værge beskikket?

Ja

Nej

Ansøgers underskrift
Jeg giver tilladelse til, at mit navn og adresse må videregives til andre pårørende og andre myndigheder.

Underskrift:

Dato:

Med anmodningen indsendes:
-

seneste årsopgørelse for den, der søges værgemål for
værgebeskikkelse, hvis den pågældende allerede har en værge

Ved behandlingen af en anmodning om etablering eller ændring af værgemål indsamler og behandler Familieretshuset
personoplysninger. Efter persondataloven har registrerede personer - med visse undtagelser - bl.a. ret til indsigt i disse
oplysninger.
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Vejledning om værgemål

Hvem kan søge om værgemål?
Det kan den pågældende selv, ægtefællen, børn, forældre, søskende, andre blandt de nærmeste, en værge, skifteværge
eller særlig værge, kommunalbestyrelsen, regionsrådet og politidirektøren.

Ansøgningen
Ansøgningen skal sendes til Familieretshuset. Hvis der også søges om fratagelse af den økonomiske (retlige) handleevne,
skal ansøgningen om værgemål sendes til retten, hvor den, der søges værgemål for, bor.
Før der iværksættes værgemål, skal Familieretshuset foretage en vurdering af, om der er behov for et værgemål.
Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt og skal afpasses efter, hvad den pågældende har behov for.
Det er derfor vigtigt, at ansøgningen begrundes og indeholder forslag til, hvilket værgemål der skal iværksættes, og
omfanget heraf.

Værgemålets omfang
Værgemålet kan omfatte
·

alle eller bestemte økonomiske forhold og/eller

·

alle eller bestemte personlige forhold.

Selv om der er iværksat værgemål, er personen fortsat myndig og bevarer sin økonomiske handleevne og valgret.
Hvis det er nødvendigt for at hindre, at en person, der er iværksat værgemål for, udsætter sin formue for at forringes
væsentligt eller for at hindre økonomisk udnyttelse af personen, kan den pågældende også få frataget den økonomiske
handleevne. Når handleevnen er frataget, er personen umyndig og kan ikke selv indgå økonomiske aftaler.
Hvis den pågældende selv søger om det, kan der iværksættes økonomisk samværgemål. Ved samværgemål handler
samværgen og den pågældende sammen. Alle værgemål kan tidsbegrænses og ændres efter behov.

Værgemålsbetingelser
Hvis der er behov for det, kan der efter værgemålslovens § 5, stk. 1 iværksættes værgemål for en person, som på grund af
sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude
af stand til at varetage sine anliggender.
Hvis der er iværksat et sådant værgemål, der omfatter alle økonomiske forhold, kan retten efter værgemålslovens § 6 i
fratage personen den økonomiske (retlige) handleevne - men kun hvis det er nødvendigt for at hindre, at den pågældende
udsætter sin formue for at forringes væsentligt eller for at hindre, at den pågældende bliver udnyttet økonomisk.

Hvis en person på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere
sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender, kan der iværksættes økonomisk samværgemål efter
værgemålslovens § 7. Personen skal selv søge om samværgemålet.
Klage
Familieretshuset's afgørelse om værgemål kan indbringes for retten.
Værger
I forbindelse med iværksættelse af værgemål beskikker Familieretshuset en værge for den pågældende. Det kan for
eksempel være et familiemedlem eller en anden, der kender personen. Familieretshuset kan ikke pålægge nogen at blive
værge.
Hvis det ikke er muligt at finde en egnet værge, eller hvis der er uenighed blandt de pårørende om, hvem der skal være
værge, har Familieretshuset tilknyttet en kreds af faste værger, som vi kan beskikke.
En fast værge har krav på vederlag for sit arbejde. Vederlaget skal normalt betales af den, der er iværksat værgemål for.
Alle værger er undergivet Familieretshuset's tilsyn. Det betyder blandt andet, at værgen har regnskabspligt, og at
Familieretshuset skal godkende forbrug af formue og usædvanlige dispositioner.
Klage
Familieretshuset's afgørelse om værgebeskikkelse, vederlag m.m. kan indbringes for Civilstyrelsen.
Regler om værgemål
Værgemålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007)
Bekendtgørelse om værgemål (bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006)
Sagsbehandlingsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003)
Behandling af personoplysninger
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen
gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset.
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata
Hvis du vil vide mere
Du kan finde flere oplysninger på Familieretshuset's hjemmeside
www.familieretshuset.dk/værgemål

