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Hermed sendes en delvis besvarelse af spørgsmål nr. 427 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. december 

2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) 

Jakob Sølvhøj (EL). 
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Spørgsmål nr. 427 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse i hvilket omfang reglerne om delvis fra-
tagelse af den retlige handleevne bliver anvendt, herunder hvor 

mange personer, der har fået iværksat eller fået ændret et eksi-

sterende værgemål efter reglerne i værgemålslovens § 6, stk. 1, 

2. punktum i perioden 1. januar 2019 frem til i dag?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Familieretshuset, der har oplyst følgende: 

 

”Familieretshuset behandler sager om delvis fratagelse af den 

retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, stk. 1, 2. pkt. i 

følgende situationer: 

 

1. Når borger eller værge ønsker, at en fuld fratagelse af den 

retlige handleevne bliver begrænset til en delvis fratagelse af 

den retlige handleevne.  

 

2. Når borger eller værge ønsker at få ophævet en fuld eller del-

vis fratagelse af den retlige handleevne. Såfremt der ikke kan 

ske ophævelse af fratagelse af handleevnen skal Familieretshu-

set på eget initiativ vurdere, om der er grundlag for en delvis 

fratagelse af den retlige handleevne/mindre omfattende delvis 

fratagelse af den retlige handleevne.  

 

3. Når borger eller værge ønsker at få ændret værgemål, og Fa-

milieretshuset konstaterer, at der også er en fratagelse af den ret-

lige handleevne, skal vi på eget initiativ undersøge, om der kan 

være grundlag for en ophævelse eller begrænsning i fratagelsen 

af den retlige handleevne.  

 

I alle tilfælde behandler Familieretshuset ansøgningen som en 

ændring af værgemålet. 

  

Familieretshuset kan ikke trække statistik på det nærmere ind-

hold af de ansøgninger om ændring af værgemålets omfang, 

som vi modtager og resultatet af behandlingen.  

 

Imidlertid blev det ved en manuel optælling til og med medio 

august 2019 konstateret, at Familieretshuset frem til da havde 

modtaget og behandlet 14 ansøgninger om delvis fratagelse af 

den retlige handleevne. I samme periode (1. januar 2019 til 14. 

august 2019) traf Familieretshuset afgørelse i 459 sager om æn-

dring af værgemål, som ansøgning om delvis fratagelse af den 

retlige handleevne er en delmængde af. I perioden har omtrent 

3% af de modtagne ansøgninger om ændring af eksisterende 
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værgemål således vedrørt ansøgninger om ændring af en fuld-

stændig fratagelse af den retlige handleevne til en delvis frata-

gelse. 

 

Familieretshuset har ikke udarbejdet en tilsvarende manuel op-

tælling for de ansøgninger om ændring af værgemål, som vi har 

behandlet i perioden fra 15. august 2019 til 20. december 2020. 

Familieretshuset kan dog oplyse, at vi i denne periode har truffet 

afgørelse i 1152 sager om ændring af værgemål.  

 

Familieretshuset bemærker i øvrigt, at det er retten, der træffer 

afgørelse om fratagelse af den retlige handleevne, herunder del-

vis fratagelse af den retlige handleevne, når handleevnen ikke i 

forvejen er frataget eller hvis den delvise fratagelse skal udvi-

des. Familieretshuset fører ikke statistik over retternes afgørel-

ser herom.  

 

Familieretshuset påbegynder efter aftale med Justitsministeriet 

i januar 2021 en informationskampagne om ændringen af vær-

gemålslovens § 6, hvorved alle værger for borgerere, der er fra-

taget den retlige handleevne i fuldt omfang, skriftligt bliver ori-

enteret om ændringen.” 

 

Justitsministeriet har på baggrund af Familieretshusets udtalelse fundet an-

ledning til også at indhente en udtalelse fra Domstolsstyrelsen. Det er mini-

steriets forventning, at ministeriet vil kunne vende tilbage over for Folketin-

gets Retsudvalg med en supplerende besvarelse af spørgsmålet inden ud-

gangen af indeværende måned.  

 


