
 

FULDMAGTER 

 

 

 



Fuldmagter – hvorfor det? 
 
En fuldmagt giver dine nærmeste mulighed for at handle på dine vegne, 
hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til det. En fuldmagt 
er med til at sikre, at dine nærmeste kan handle på dine vegne ud fra dit 
bedste, f.eks. salg af din ejendom, betale regninger eller sørge for, at du 
bliver udstyret med en GPS-sender. En fuldmagt kan således være med 
til at gøre livet lettere for både dig og dine nærmeste i en svær tid.  
 
En fuldmagt skal oprettes, mens du kan. Det vil med andre ord sige, at 
fuldmagten skal oprettes, mens du fornuftsmæssigt er i stand hertil.  
 
En fuldmagt er et alternativ til værgemål, og fuldmagten har den fordel, 
at du selv får mulighed for at bestemme, hvem der skal indsættes som 
fuldmægtig og hvilke områder og dispositioner, som fuldmagten skal 
omfatte.  
 
 

Generalfuldmagter 
 
Generalfuldmagter kan omfatte de forhold, du ønsker. 
Generalfuldmagten træder i kraft på det tidspunkt, du underskriver 
fuldmagten – dette kan både være en fordel for dig, da du og dine 
nærmeste begge kan råde på dine vegne – men samtidig være en ulempe, 
idet du ved din underskrift skal være i stand til at forstå indholdet af 
fuldmagten, og hvilke konsekvenser dette kan medføre. Det kan 
ligeledes for mange være svært og virke voldsomt at afgive ansvaret for 
ens personlige og økonomiske forhold til den fuldmægtige.  
 
Generalfuldmagten bliver ikke registreret i noget register. Derfor er det 
vigtigt, at originalen opbevares sikkert, da det er originalen, som er 
dokumentation for, at fuldmægtigen er berettiget til at råde på dine 
vegne. 

 
 
 
 
 
 



Fremtidsfuldmagter 

 
Denne type fuldmagt er forholdsvis ny i Danmark. Fuldmagten er 
tiltænkt fremtiden, således du selv kan vælge, hvem der skal hjælpe dig, 
hvis du rammes af sygdom, mental svækkelse eller andre 
omstændigheder, der gør, at du ikke selv er i stand til at tage vare på din 
egen økonomi eller personlige forhold.  
 
Fuldmægtigene 

Du vælger selv hvem og hvor mange, du ønsker at indsætte som 
fuldmægtig. Det er vigtigt, at du har tillid til den eller de du vælger.  

 
Flere fuldmægtige 
Du kan vælge flere fuldmægtige, hvis du ønsker dette. Her er det vigtigt 
at få taget stilling til, hvordan de kan træffe beslutninger på dine vegne. 
Skal de være sideordnede eller skal de være rangordnede? Er der nogle 
beslutninger, du vurderer, er så væsentlige, at det kræver godkendelse 
fra flere?  
 
Ikraftsættelse 

Fuldmagten underskrives af dig elektronisk med dit NemID og 
vedkendes hos notaren. Fremtidsfuldmagten registreres herefter i 
Fremtidsfuldmagtsregistreret. Hvis det i fremtiden bliver nødvendigt at 
iværksætte fuldmagten, skal der indgives en anmodning herom til 
Familieretshuset. Med anmodningen skal der fremsendes en 
lægeerklæring.  
 
 

Hvilken fuldmagt skal du vælge? 
 
Hvilken fuldmagt du skal vælge, afhænger af den situation du står i. Vi 
anbefaler, at du rådfører dig med en advokat i forbindelse med 
oprettelsen af en fuldmagt, da det er vigtigt at komme rundt om alle de 
forhold, som gør sig gældende for netop dig.  
 
Book et Gratis Familietjek hos TELLUS Advokater og få en snak med 
en af vores advokater om alt fra fuldmagter til testamente. Hvis 
gennemgangen resulterer i, at du ønsker dokumenter udfærdiget, betaler 
du alene for de dokumenter, du ønsker, efter vores normale takster. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat 
Jacob Carl 
JCA@tellus.dk 

Advokat 
Lis Daugaard 
LDA@tellus.dk 

Advokat (H) 
Ørn Bergmann 
ORN@tellus.dk 

Advokat (L) 
Jesper Theilmann Jensen  
JTJ@tellus.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat 
Stephanie Krogh Høgh 
SKH@tellus.dk 

Advokatfuldmægtig 
Amanda Vium  
AMV@tellus.dk 

Advokatfuldmægtig 
Vibe Hjort 
VVN@tellus.dk 

Advokatfuldmægtig 
Maria Frank Jensen 
MFJ@tellus.dk 

 

 

 

 

  

Ejendomsrådgiver 
Holger Bjørnskov 
HOB@tellus.dk 

Ejendomsrådgiver 
Erik Jensen 
EJ@tellus.dk 
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