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Vil du godkende eller afvise en
forespørgsel om en fuldmagt?
Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du
give en digital fuldmagt.
Du kan enten selv logge på fuldmagtsløsningen og give en anden en fuldmagt, eller du
kan modtage en forespørgsel på en fuldmagt, som du kan godkende eller afvise.
Hvis du har fået en forespørgsel på en fuldmagt, vil den blive sendt til din digitale
postkasse eller med fysisk post. Du kan godkende eller afvise forespørgslen via
fuldmagtsløsningen eller ved at underskrive den fysiske forespørgsel og sende den til
Digitaliseringsstyrelsen.
Når du har givet en digital fuldmagt, vil personen, du har givet fuldmagten til, med sin
egen NemID, kunne handle på dine vegne i den digitale løsning, du har givet fuldmagt til.
Digitale fuldmagter fungerer ligesom fuldmagter på papir. Du bestemmer, hvem der må få
adgang til dine oplysninger, og hvor længe fuldmagten skal gælde. Når du giver en digital
fuldmagt ved du altid, hvem der har handlet på dine vegne og du kan til enhver tid
tilbagekalde fuldmagten.
> Du kan se i trinnene nedenfor, hvordan du godkender eller afviser forespørgslen.
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Klik på fanebladet ꞋMine fuldmagterꞋ.
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Du kan logge på
den digitale
fuldmagtsløsning på
https://fuldmagtnemlog-in.dk eller
via borger.dk under
Fuldmagt.
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Du kan nu se en liste over alle fuldmagter, du har givet eller fået forespørgsel
på, under ꞋAfgivne fuldmagter’. Alle de fuldmagter, du skal godkende eller
afvise, har statussen ꞋTil godkendelseꞋ.
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Klik på ꞋDetaljerꞋ for at læse mere om fuldmagten.
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Klik på ꞋGodkend eller afvisꞋ ud fra den fuldmagt, du vil tage stilling til.
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Læs detaljerne om fuldmagten og klik på enten ꞋGodkendꞋ eller ꞋAfvisꞋ.
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Du kan ikke rette
i detaljerne i
fuldmagten, men
du kan altid afvise
fuldmagten og
selv lave en ny,
hvis du vil ændre
indholdet.
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4a

Hvis du vælger at afvise forespørgslen, åbner et nyt vindue, hvor du skal
bekræfte, at du vil afvise fuldmagten. Klik på ꞋAfvisꞋ eller klik på ꞋAnnullerꞋ, hvis
du fortryder.
Du kan nu se i oversigten over fuldmagter, at fuldmagten er afvist. Hvis du
fortryder din afvisning, kan du altid lave en ny fuldmagt ved at klikke på
fanebladet ꞋGiv fuldmagtꞋ.
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Hvis du vælger at godkende forespørgslen, åbner et nyt vindue, hvor du skal
underskrive fuldmagten ved at bruge dit bruger-id og din adgangskode fra din
NemID.

4b

Indtast dit bruger-id og din adgangskode og klik ꞋNæsteꞋ.
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Indtast koden fra dit nøglekort og klik ꞋGodkendꞋ.

4b

Du har nu godkendt forespørgslen, og dermed givet en anden fuldmagt til at
handle på dine vegne. Modtageren af fuldmagten vil nu få besked om, at du
har godkendt forespørgslen, i sin digitale postkasse.
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Du har nu givet en fuldmagt og kan se din kvittering, ligesom personen, du har givet
fuldmagt til, får besked om, at der nu ligger en fuldmagt.
Du har givet en anden tilladelse til at handle på dine vegne inden for det område, du har
valgt. Fra dags dato kan den anden, med sin eget NemID, logge på den valgte digitale
løsning til og med den valgte udløbsdato. Husk, at hvis du fortryder fuldmagten, kan du
altid tilbagekalde den i fanebladet ꞋMine fuldmagterꞋ.
Når fuldmagten er ved at udløbe, vil du få besked om det i din digitale post. Du har
mulighed for at forlænge fuldmagten, eller du kan lave en ny fuldmagt, hvis du ønsker
det. Du får også en besked, hvis personen, du har givet fuldmagten til, annullerer din
fuldmagt, f.eks. når personen er færdig med at ordne ting for dig.
Hvis du vil se en samlet oversigt over alle de fuldmagter, du har givet, kan du klikke på
ꞋMine fuldmagterꞋ. Her kan du også se anmodninger, du har fået, og tilbagekalde en
fuldmagt, du har givet.

