Anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt
OBS: Hvis anmodningen indgives af fuldmagtsgiveren selv, skal alene punkt 1, 3, 4 og 8 udfyldes.

1. Oplysninger om fuldmagtsgiveren (den, der har oprettet fremtidsfuldmagten)
Navn:
Cpr.nr.:
Adresse:

2. Oplysninger om fuldmagtsgiverens civilstand
Civilstand (sæt kryds)
Gift

Samlevende

Separeret

Ugift/skilt

Ægtefælle/ samlevers navn:
CPR-nummer:
Adresse:
Telefonnummer:
Navn, adresse og telefonnummer på øvrige nære pårørende, f.eks. forældre eller voksne børn
(relation/forhold skal oplyses):
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3. Oplysninger om personer, som fuldmagtsgiver har udpeget som fremtidsfuldmægtig
Fremtidsfuldmægtig nr. 1
Navn:
CPR:
Adresse:
Telefonnummer:

Fremtidsfuldmægtig nr. 2
Navn:
CPR:
Adresse:
Telefonnummer:

Fremtidsfuldmægtig nr. 3
Navn:
CPR:
Adresse:
Telefonnummer:

Fremtidsfuldmægtig nr. 4
Navn:
CPR:
Adresse:
Telefonnummer:
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4. Underretning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt
Herunder kan du angive e-mailadresser på de myndigheder, organisationer og personer, som skal gives
besked herom, når fremtidsfuldmagten er sat i kraft og offentliggjort (tinglyst) i Personbogen. Relevant kan
eksempelvis være fuldmagtsgiverens bopælskommune eller bank. E-mail vil blive sendt til de pågældende fra
Tinglysningsretten.
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:

5. Fuldmagtsgiverens egen holdning til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten
Det følger af § 4, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, at fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at drøfte
anmodningens indgivelse med fuldmagtsgiveren. Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke er i
stand til at forstå betydningen heraf. Hvis fuldmagtsgiver i tilknytning til drøftelsen udtaler sig imod
anmodningen, kan denne ikke behandles.
Hvis anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren, oplyses
fuldmagtsgiverens holdning til hertil:
Indforstået
Protesterer
Hvis anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten ikke er drøftet med fuldmagtsgiveren, redegøres
her for baggrunden herfor:
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6. Erklæring på tro og love om inddragelse af fuldmagtsgiveren
Hvis drøftelser med fuldmagtsgiver som nævnt ovenfor under punkt 5 har fundet sted, skal den/de
fremtidsfuldmægtige*) underskrive en erklæring herom på tro og love.
*) Det er den/de fremtidsfuldmægtige, der skal underskrive. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven
som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige underskrive i stedet.

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af
fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af
fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af
fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af
fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:

Dato:

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for
eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende
højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.
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7. Erklæring på tro og love om underretning af nærmeste pårørende
Ifølge § 4, stk. 3, i lov om fremtidsfuldmagter er det en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at
fremtidsfuldmægtigen(e) underretter fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende om indgivelse af
ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for – over for Familieretshuset – at gøre indsigelse imod
ikraftsættelsen. Det er herudover en betingelse, at den/de fremtidsfuldmægtige *) afgiver erklæring på tro og
love herom, jf. lovens § 5, stk. 3.

* Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal afgive erklæring. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er
forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige afgive erklæring.
Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende, som er underrettet om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for at gøre indsigelse (relation skal oplyses):

Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende, som ikke er underrettet om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for at gøre indsigelse (relation og årsag til manglende underretning skal oplyses):

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om
ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om
ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om
ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om
ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.

Underskrift:

Dato:

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en
offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor
sådan form er påbudt eller tilstedt.
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8. Underskrift
Anmodning indgivet af fuldmagtsgiveren selv:
Hvis denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt indgives af fuldmagtsgiveren, underskiver
fuldmagtsgiveren her.
Underskrift:
Dato:

Anmodning indgivet af fremtidsfuldmægtigen(e):
Hvis denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt indgives af fremtidsfuldmægtigen(e),
underskriver fremtidsfuldmægtigen(e) her. Det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at
den/de fremtidsfuldmægtige*) underskriver anmodningen.
*) Det er den/de fremtidsfuldmægtige, der skal underskrive. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage
opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige underskrive i stedet.

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:

Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:

Dato:

Udskriv
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Vejledning
Hvornår kan en fremtidsfuldmagt sættes i kraft?
Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller
lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.
Hvem kan anmode om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt?
For at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen(e) indgive en anmodning
herom til Familieretshuset. Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, skal de indgive anmodningen i forening. Det
betyder, at den/de fremtidsfuldmægtige skal underskrive ikraftsættelsesblanketten og de i blanketten indeholdte troog love-erklæringer.
Lægeerklæring
Da ikraftsættelse er betinget af fuldmagtsgiverens helbredsforhold, skal anmodningen som udgangspunkt
vedlægges en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand.
Lægeerklæringen indhentes ved, at en fremtidsfuldmægtig sammen med fuldmagtsgiveren skriftligt eller personligt
retter henvendelse til fuldmagtsgiverens privatpraktiserede læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge.
I ganske særlige tilfælde kan Familieretshuset bestemme, at ikraftsættelsesanmodningen ikke skal vedlægges en
lægeerklæring. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor det på anden måde er godtgjort, at den relevante tilstand er
indtrådt, eller hvor det ikke er muligt at fremlægge en lægeerklæring. Det kan også være i tilfælde, hvor
fuldmagtsgiveren selv indgiver anmodningen og vurderes i stand til at forstå betydningen heraf.
Forudgående drøftelse med fuldmagtsgiver og underretning af nærmeste pårørende
Fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at drøfte anmodningens indgivelse med fuldmagtsgiveren. Drøftelsen kan dog
undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke er i stand til at forstå betydningen heraf. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til at
forstå betydningen af sagen og udtaler sig imod fuldmagtens ikraftsættelse, kan anmodningen ikke indgives.
Herudover har fremtidsfuldmægtigen(e) pligt til at underrette fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende om indgivelse
af anmodningen, således at de pågældende over for Familieretshuset får mulighed at gøre indsigelse imod
fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.
Gebyr
I forbindelse med indgivelse af en anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt betales et gebyr til
Familieretshuset. Hvis Familieretshuset vurderer, at betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft ikke er til
stede, tilbagebetales gebyret ikke.
Offentliggørelse af fremtidsfuldmagten
Når Familieretshuset har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for,
at fuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Herved kan både offentlige myndigheder og
private aftaleparter enkelt og hurtigt kan foretage opslag i Personbogen og sikre sig, at den fornødne fuldmagt er til
stede, når fremtidsfuldmægtigen(e) henvender sig.
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
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