
Fuldmagt og mellemmænd 
 
 Her anvendes aftaleloven, AFTL 
 Giver du din fuldmagt til nogen, så er du forpligtet i henhold til den aftale fuldmægtige indgår med 

tredjemand jf. AFTL § 10 stk. 1 
  

 Bemyndigelse / beføjelse-internt: Det som er aftalt mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtige. - det 
er som udgangspunkt ikke kendt af omverdenen, da det er en intern aftale.  
  

 Legitimation- eksterne: den ydre fuldmagt. Dette er altså kendt af omverdenen. Det kan fx være 
der en salgsassistent, hvor der står på hans stilling fremgår på et bærende navneskilt.  
  

 Fuldmagtsformer:  
  
Fuldmagt med særlig tilværelse: Fuldmagten er kendt af omverdenen.  
Meddeles direkte til tredjemand, direkte fra fuldmagtsgiveren.  
Typer:  
  
Stillingsfuldmagt - § 10 stk. 2. fuldmagtsgiveren (arbejdsgiveren) giver fuldmægtige (ansatte) 
fuldmagt til at handle indenfor stillingens grænser.  
Hvis der handles uden for stillings grænserne, så er fuldmagtsgiver bundet af aftalen der indgået 
med tredjemand, hvis tredjemand er i god tro jf. AFTL § 11 stk. 1. Hvis tredjemand der imod er i 
ond tro, så vil fuldmagtsgiver ikke være bundet af aftalen.  
Fuldmagtsgiver er aldrig bundet af aftaler der er indgået uden for fuldmagtens grænser.  
Hvis fuldmægtige har handlet simpelt uagtsomt og fuldmagtsgiver har lidt økonomisk tab, så 
hæfter fuldmægtige ikke. Men hvis fuldmægtige har handlet groft uagtsomt, så kan han i sjældne 
tilfælde blive erstatningsansvarlig jf. erstatningsansvar loven § 23 stk. 1.   
En stillingsfuldmagt ophører ved fyring jf. AFTL  § 15 
  
Speciel fuldmagt - § 13. Kaldes også en legitimationsfuldmagt. Kommunikeres direkte fra 
fuldmagtsgiver til tredjemand, enten mundtligt eller skriftligt. Den ophøre på samme måde jf. 
AFTL § 13.  
  
Offentlig bekendtgjort fuldmagt - § 14 stk. 1. kaldes også bekendtgørelsesfuldmagt. Der oplyses 
om fuldmagten til massemedier.  
Det kan fx være en kurator, der skal sælge et konkurs bo.  
Prokura, kan styre en virksomheds drift. - lov om erhvervsdrivende virksomheder § 7.  
  
Skriftlig fuldmagt/forevisningsfuldmagt - § 16 stk. 1 
Det er et skriftligt dokument. Det kan fx være en postpakke-fuldmagt.  
Ophøre når den tilbagegives til fuldmagtsgiver, eller smides ud.  
  
Fuldmagt uden særlig tilværelse: Ikke kendt af omverdenen.  
Gives mundtligt fra fuldmagtsgiver til fuldmægtige. - kan også være skriftlig. § 18- fuldmagt.  
Hvis en fuldmægtig overskrider sine beføjelser med § 18-fuldmagt, så er fuldmagtsgiver ikke 
bundet af aftalen, heller ikke selvom tredjemand var i god tro jf. AFTL § 11 stk. 2.  


