
 

«FREMTIDSFULLMAKT» 

 
Undertegnede Hans Hansen, født 01.01.1945,  

  Hans Hansens gate 11, 1111 Hanseby, 

 

gir med dette 

  

min nevø Ole Hansen, født 11.11.1969, 

  Hans Hansens gate 22, 1111 Hanseby, 

 

 

fullmakt til å opptre på mine vegne – når jeg ikke lengre er i stand til å ivareta egne 

interesser - i henhold til nedenforstående, jfr. vergemålsloven §78 flg: 

 

➢ Å disponere mine bankkonti og sørge for alle løpende utbetalinger. 

➢ Å bistå med alle innkjøp til husholdningen så lenge jeg blir boende i egen 

bolig. 

➢ Å sørge for blomster og gaver i forbindelse med dåp, konfirmasjon, 

fødselsdager, ekteskapsinngåelse og dødsfall til etterkommere av mine to 

avdøde brødre Nils og Frode; og tilsvarende til min avdøde kones søster Liv 

Nilsen og hennes etterkommere 

➢ Å opptre som min nærmeste pårørende i forhold til fastlege, NAV, private, 

statlige eller kommunale helseforetat, i spørsmål knyttet til behandling, 

opphold og flytting fra/til institusjoner.  

➢ Å bistå med nødvendige innkjøp til å dekke personlige behov under opphold 

på institusjon. 

➢ Etter at jeg evt er tildelt permanent plass på helseinstitusjon, å sørge for salg 

av nåværende bolig i Hans Hansens gate 11. Salgssummen settes inn på min 

konto i Hanseby sparebank. Innbo og løsøre fordeles i hht til gjensidig 

testament mellom min avdøde kone og meg. 

➢ For arbeidet som fullmektig skal Ole Hansen gis en økonomisk kompensasjon 

som står i forhold til nedlagt arbeid og omkostninger. 

—- 

Jeg viser ellers til bestemmelsen i mitt og min avdødes kones gjensidige testament, 

samt min erklæring om gravleggelse av….2013. 

—- 

Hvis Ole Hansen skulle være forhindret fra å opptre som min fullmektig, trer hans 

yngre søster, Hansine Hansen, Hans Hansens gate 23, 111 Hansby, født 12.12.1972, 

inn som min fullmektig. 

 



 

 

 

Hanseby, 01.04.2020 

 

Hans Hansen (sign) 

 

Undertegnede vitner har etter fullmaktsutsteder ønske vært til stede sammen og kan 

bekrefte at fullmakten er i samsvar med hans uttalte ønsker og fri vilje. Han forstår fullt ut 

betydningen av tildeling av fullmakt til sin nevø. 

 

 

————— (vitne 1)    —————-(vitne 2) 

Født:       Født: 

Adr.      Adr.» 

 

 

 

 

 

 


