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Fremtidsfuldmagt for F G 

Civilstyrelsen har behandlet Deres klage på vegne af FC 

og ~/-/ over Statsforvaltningens afgørelse uf 14. au-

gust 2018. Ved afgørelsen satte Statsforvaltningen fremtidsfuldmagten af 

26.juni 20 18 for Fe delvist i kraft. 

Civi lstyrelsen ændrer ikke Statsforvaltningens afgørelse. 

De har til støtte for Deres klage blandt andet anført, at FG 

i juridisk henseende er i sin gode ret til at give 

til at benytte hendes NemID. 

F/-1 ret 

De har anført, at generelt gælder det, at det ikke er ulovligt at skrive under 

med en andens navn eller NemID, hvis blot underskriveren har fået tilla

delse fra den anden. De har i den forbindelse blandt andet henvist til betin

gelserne i straffelovens § 171 om dokumentfalsk samt praksis 

(UfR1989.286 ØLD). 

Samlet set fremgår det af Deres klage, at det er Deres opfattelse, at frem

tidsfuldmagten skal sættes i kraft, ikke kun delvist, men for hele fuldmag

tens vedkommende, herunder også den del der omhandler Nem-ID. 

Efter en gennemgang af sagen, finder Civilstyrelsen i lighed med Statsfor

valtningen, at det er betænkeligt at sætte følgende del af fremtidsfuldmag

ten i kraft: 

"4.1.5. at signere pd mine vegne ved brug af mit Nem-ID" 
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Civilstyrelsen har ved afgørelsen navnlig lagt vægt på, at det fremgår af 

Nem-ID's regelsæt, herunder pkt. 3.2 og 3.3, at Nem-ID er strengt person

ligt, også i det tilfælde, hvor der foreligger en fuldmagt, da det fremgår af 

reglerne for brug af Nem-ID, at indehaveren ska1 have ene-kontrol over sit 

Nem-ID. 

Styrelsen skal i den forbindelse henvise til reglerne for Nem-ID til netbank 

og offentlig digital signatur, som man kan læse mere om inde på 

www.nemid.nu. 

Styrelsen skal endvidere vejlede om mulighederne for brug af digital fuld

magt til en række offentlige selvbetjeningsløsninger, som man kan læse 

mere om inde på hjemmesiden www .borger.dk. 

Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen. 

Med venlig hilsen 

På vegne af Niels Klitg.:iard 

Søren Lauritzen 
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