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FREMTIDSFULLMAKT 

Undertegnede,  

(fødselsnummer: ), oppretter med dette følgende fullmakt: 

For det tilfellet at jeg på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket 
helbred ikke lenger er i stand til å ivareta mine interesser i økonomiske eller personlige 
forhold, gir jeg fremtidsfullmakt til 

Navn: 

a. Opptre på mine vegne i all kommunikasjon med det offentlige, herunder skatteetaten
og helsevesenet. Dette innebærer blant annet å ta helsemessige avgjørelser, søke om
sykehjemsplass og levere skattemelding.

b. Opptre på mine vegne overfor finansinstitusjoner og disponere mine bankkonti til å
betale alle regninger og andre utgifter for meg, herunder inngå avtale om bruk av
betalingstjenester knyttet til kontoene.

Navn: 

Dersom ovennevnte person(er) ikke ønsker å påta seg oppgaven, av andre grunner finner det 
uhensiktsmessig eller ikke er i live eller i stand til det, gir jeg fremtidsfullmakt til  

Navn: 

Dersom flere personer er fullmektiger, skal de i fellesskap ivareta mine interesser. De skal 
være enige om alle beslutninger og disposisjoner. Dersom en av dem ikke ønsker å påta seg 
oppgaven, av andre grunner finner det uhensiktsmessig eller ikke er i live eller i stand til det, 
gir jeg fremtidsfullmakt til de(n) andre alene. 

Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger en legeerklæring på at jeg ikke lenger er 
i stand til å ivareta mine interesser. Fullmakten skal stadfestes av Statsforvalter.  

Fullmektigen(e) har rett til å innhente legeerklæring om min helsetilstand for å godtgjøre at 
jeg er ute av stand til å ivareta mine interesser. 

Min(e) fullmektig(er) har alle tillatelser til å opptre på mine vegne som kan følge av et 
ordinært vergemål i personlige og økonomiske forhold. Denne fullmakten inkluderer 
spesifikt, men er ikke begrenset til, følgende disposisjoner: 

               Fødselsdato:

               Fødselsdato:

Navn:                Fødselsdato:

               Fødselsdato: 

                              :Navn: 

Navn: 

Fødselsdato:

Fødselsdato:
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c. Plassere mine verdier i fond/verdipapirer og disponere over verdier som allerede er
plassert i fond/verdipapirer. Fullmektigen(e) skal vurdere hvilken risikoprofil som er
best egnet.

d. Utøve eierrettigheter for alle mine aksjer.

e. Om nødvendig/ønskelig, selge det jeg eier av fast eiendom.

Fullmakten omfatter rett til å gi salgsoppdrag, akseptere bud, undertegne
kjøpekontrakt, sikringspantedokument, skjøte og ellers andre nødvendige dokumenter
i forbindelse med salget.

Min(e) fullmektig(er) kan velge om netto salgsinntekt skal reinvesteres i annen fast
eiendom, på annen måte forvaltes på mine vegne eller fordeles som forskudd på arv i
henhold til punktet om forskudd på arv nedenfor.

f. Forvalte og/eller selge mine øvrige verdier.

g. Forskudd på arv

Kryss av i en av boksene nedenfor:

Utover det som er nødvendig for å sikre meg god pleie og omsorg, kan mine verdier,
herunder fast eiendom, selskapsandeler og andre eiendeler, overføres til mine arvinger
som forskudd på arv og skal i tilfelle fordeles til mine arvinger i henhold til arveloven
eller testament dersom jeg har opprettet testament. Fullmektigen(e) skal ha rett til
innsyn i mitt testament uavhengig av hvor det er oppbevart.

Det skal ikke gis forskudd på arv fra meg.

Min(e) fullmektig(er) skal kunne disponere midler fritt i min interesse, uten hensyn til 
vergemålsloven §§ 86 og 87, herunder opprettholde tilvant levestandard for meg.   

Min(e) fullmektig(er) skal ved ikrafttredelse underrette meg om fullmaktens ikrafttredelse og 
om dens innhold. Fullmektigen(e) skal også varsle mine nærstående.  

Kryss av i en av boksene nedenfor: 

Fullmektigen(e) skal føre et enkelt regnskap. 

Fullmektigen(e) behøver ikke føre regnskap. 

Kryss av i en av boksene nedenfor: 

Fullmektigen(e) skal ikke motta godtgjørelse. 

Fullmektigen(e) skal motta et vederlag tilsvarende Statsforvalters satser for 
godtgjørelse til faste verger i økonomiske og personlige forhold.   

Fullmektigen(e) skal motta et årlig vederlag på kr           . 
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Fremtidsfullmakten opprettes i én original som skal oppbevares hos meg, med kopi hos 
fullmektigen(e). 

 

 
Sted, dato 

 

 
Signatur 

 
 
 

Navn i blokkbokstaver 
 

Undertegnede fullmaktsvitner som er myndige og godtatt av fullmaktsgiver, som ikke er 
fullmektiger etter fullmakten, og som er uforbundet med fullmektigen, har i dag sammen vært 
til stede og i fullmaktsgivers nærvær og etter fullmaktsgivers ønske skrevet under denne 
fremtidsfullmakten. Fullmaktsgiver opprettet fullmakten av fri vilje, hadde evne til å forstå 
betydningen av fullmakten og vedkjente seg den som sin vilje hvis fullmaktsgiver i fremtiden 
ikke skulle være i stand til å ivareta sine egne interesser. Fremtidsfullmakten er personlig 
underskrevet i vårt nærvær av fullmaktsgiver som var ved full sans og samling og opprettet 
fremtidsfullmakten av fri vilje. 
 
Sted, dato 
 
Vitne 1 signatur 
 
Navn i blokkbokstaver             
 
Fødselsdato:          
 
Adresse:        
 
 
 
 
Vitne 2 signatur 
 
Navn i blokkbokstaver 
 
Fødselsdato: 
 
Adresse:  
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