Navneændring
Du kan anvende denne blanket, hvis der ikke kan ansøges digitalt.
Underskriv blanketten og send den til det sogn, hvor du bor. Er du født i Sønderjylland,
skal du sende blanketterne til den kommune, hvor du er fødselsregistreret.
Du kan se, hvilke bilag du skal vedlægge på www.borger.dk
For visse navneændringer skal betales et gebyr, se nærmere på www.familieretshuset.dk

Personlige oplysninger
Fornavn(e)

Personregistrering

CPR-nummer

Mellemnavn(e)
Efternavn
Vej og nummer

Postnummer

Civilstand

Statsborgerskab

By

Fødselsregistreringssted

Ændring af navn
Nyt fornavn(e)

Nyt mellemnavn(e)
Nyt efternavn
Fremtidige fulde navn
Begrundelse for ønsket fornavn

Tilknytning til mellemnavn(e)
Tilknytning til efternavn
Har du fået foretaget juridisk kønsskifte?
Ja

Nej

Kontaktoplysninger
Telefon i dagtimerne

Telefon i aftentimerne

E-post

Forældremyndighed
Fælles forældremyndighed
Ja

Nej

Oplysninger om den forældre, der ikke har del i forældremyndigheden
Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)
Efternavn
Postnummer

Vej og nummer

By

Land

Underskrift af forældremyndighedsindehaver
Blanketnummer 01-15

Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163
Dato/md/år

Underskrift

Dato/md/år

Underskrift

Side 1 af 2 sider

Navneændring
Personregistrering
Samtykke til brug af mellemnavn (gives af ægtefælle/samlever, stedmor/far eller plejemor/far)
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger kan antage mit navn
Dato/md/år

CPR-nummer

Side 2 af 2 sider

Underskrift

Samtykke til brug af efternavn (gives af ægtefælle/samlever, stedmor/far eller plejemor/far)
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger kan antage mit navn
Dato/md/år

CPR-nummer

Underskrift

Samtykke fra barn der er fyldt 12 år

Barnets underskrift, hvis ansøgningen vedrører et barn
Dato/md/år

Underskrift

Ansøgers underskrift

Underskriften af ansøgningen indebærer samtykke til, at personregisterføreren og Familieretshuset kan indhente akter vedrørende ansøgerens
tidligere navnesager fra andre navnemyndigheder.
Underskriften indebærer også samtykke til, at personregisterføreren og Familieretshuset kan indhente akter i Udlændingestyrelsen til belysning
af ansøgerens navne- og slægtsmæssige forhold.
Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163
Dato/md/år

Underskrift

Udfyldes af navnemyndigheden
Navnemyndighedens bemærkninger

Ansøgningen videresendes til

Ansøgningen modtaget

Navneforandringen er foretaget med hjemmel i

Fulde navn efter navneforandringen
Fornavn(e)
Mellemnavn(e)
Efternavn

Dato/ md/ år

Underskrift

Embedets stempel

Navneændring
Vejledning
Personregistrering

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn,
mellemnavn eller efternavn. Det er dog en forudsætning, at
du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om
navneændring for.
Du skal sende blanketten til:

Hvis du ikke kan ansøge digitalt, kan du sende blanketten til
det sogn, hvor du bor. Du kan finde adressen på www.sogn.
dk. Er du fødselsregisteret i Sønderjylland, skal du være
opmærksom på, at du skal sende blanketten til den kommune,
hvor din fødsel er registreret. Kommunen fremgår af din
fødsels- og navneattest.
Send ansøgningen sammen med følgende relevante
attester:

1. Fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest. Er du
født eller navngivet i Sønderjylland, vedlæg fødsels- og
navneattest. Personer, der er født i Danmark uden for
Sønderjylland efter 1960, behøver ikke at vedlægge fødselsog navneattest eller fødsels- og dåbsattest.

2. Er du gift, vedlæg vielsesattest, er du i registreret
partnerskab, vedlæg partnerskabsattest.

3. Har du tidligere fået navneændring ved navnebevis, vedlæg
navnebeviset.
4. Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig
tilknytning til Danmark, vedlæg opholdstilladelse eller
redegør for opholdets længde og formål.

5. Søger du om en slægtnings navn, vedlæg fødsels- og
navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende
slægtning og de mellemliggende slægtled.

6. Er du adopteret, og ønsker du at bære navn efter din
biologiske slægt, vedlæg adoptionsbevilling.
Vurderer vi, at der er behov for yderligere dokumentation, vil
vi kontakte dig.
Ændring af navn for børn under 18 år
Børn under 18 år

Er der truffet aftale/afgørelse om eneforældremyndighed, skal
der vedlægges dokumentation herfor.
Der skal gives oplysning om navn og adresse på den af
forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden.
Bærer barnet samme mellem- eller efternavn, som den af
forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne
forælder høres af myndigheden jf. navneloven §23.
Børn mellem 12 og 18 år

Ønsker du at ændre navn for et barn, der er fyldt 12 år, skal
barnet selv skrive under på ansøgningen.
Du skal også underskrive ansøgningen, som indehaver af
forældremyndigheden.
Børn under 12 år

Ønsker du at ændre navn for et barn under 12 år, skal du
oplyse om barnets holdning til at navnet bliver ændret.
Navnemyndigheden tager størst muligt hensyn til barnets
holdning og kan indkalde barnet til en samtale.

Ændring af fornavn
Ikke allerede godkendte fornavne

Hvis det fornavn, du ønsker, ikke er med på listen over
godkendte fornavne, skal du give en kort begrundelse for,
hvorfor du ønsker at bære navnet.
Fornavn, der betegner det modsatte køn

Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til
den, der skal bære navnet. Der kan undtages herfra, hvis du
er transseksuel. Har du fået foretaget juridisk kønsskifte, skal
du som følge af tildelingen af nyt personnummer ansøge om
ændring af dit fornavn.
Tilknytning til navn

Efternavne, der bæres af 2000 personer eller færre, er
beskyttede og kan kun tages af andre, hvis ansøgeren har en
slægtsmæssig eller lignende tilknytning til navnet.
Et navn, der kan tages som efternavn, kan også tages som
mellemnavn.
Ansøgeren skal forklare, hvilken tilknytning han/hun har til
det ansøgte navn.
Samlevers eller ægtefælles/registrerede partners navn.

Stammer navnet fra din ægtefælle/samlever eller registrerede partner,
skal vedkommende give sit samtykke til, at du bærer navnet.
Dette gælder også, hvis partneren bærer et kønsbestemt navn,
som søges i en anden kønsbestemt form, eller det ansøgte navn
er et fornavn, og navnet har tradition i en kultur, som ikke
skelner mellem for- og efternavne.
Samlevende skal afgive en erklæring om samlivets karakter og
længde. Erklæringen findes på www.personregistrering.dk
Stedfars eller stedmors navn

Stammer navnet fra din stedfar eller stedmor skal
vedkommende give sit samtykke til, at du bærer navnet.
Ved en stedforælder forstås fars eller mors nuværende eller
tidligere ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
Samlevende skal afgive en erklæring om samlivets karakter og
længde. Erklæringen findes på www.personregistrering.dk
Plejemors eller plejefars navn

Stammer navnet fra din plejemor eller plejefar, skal
vedkommende give sit samtykke til, at du bærer navnet.
Udover samtykke fra plejeforældrene skal der vedlægges en
plejetilladelse som dokumentation for plejeforholdet.
Persondata

Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og
videregiver personregisterføreren personoplysninger. Hvis
personregisterføreren under sagens behandling forelægger
eller videresender sagen til Familieretshuset, eller hvis der klages
til Familieretshuset, vil Familieretshuset også kunne foretage
behandling m.v. af personoplysninger.
Efter databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har
registrerede personer følgende rettigheder:

- ret til at bede om indsigt i de oplysninger der behandles
- ret til at gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles
- ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af
oplysninger der er urigtige, vildledende eller på anden måde er
behandlet i strid med lovgivningen
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om lovgrundlaget for
personoplysninger og databeskyttelse, kan vi henvise til
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Personregistrering

Gebyr
Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne
omfatter

Den 16. maj 2007 trådte lov om ændring af navneloven
(gebyr på navneændringer) i kraft. Pr. 1. januar 2019 udgør
gebyr for ansøgningen om navneændring 500 kr.

• ægtefæller
• ugifte samlevende
• søskende eller plejebørn under 18 år.
Læs mere om, hvornår der skal betales gebyr, og hvornår der
skal betales ét eller flere gebyrer på www.familieretshuset.dk

Da gebyret betaler for selve behandlingen af din ansøgning,
skal gebyret være indbetalt inden du indsender din ansøgning.
Og gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke
kan imødekommes.

Eksempler

–E
 n familie; far, mor og 2 mindreårige børn skal have lavet
forskellige navneændringer. Moren og faren skal have
hinandens mellemnavne, herudover søger familien om
ændring af stavemåde i deres fornavne. Samtlige navneændringer kan foretages for ét gebyr.
– To ugifte samlevende henvender sig og ønsker navneændring i forbindelse med deres kommende vielse på selve
vielsesdagen. Der skabes ikke navnefællesskab ved navneændringerne. De skal betale ét gebyr. Navneændringen
kan ikke ske gebyrfrit, idet der ikke skabes navnefællesskab,
men ansøgerne skal kun betale ét gebyr, idet de er ugifte
samlevende.
– To ugifte samlevende henvender sig. Manden ønsker at få
kvindens mellemnavn som mellemnavn: der skal betales ét
gebyr og kravet i navnelovens § 5, stk. 2 skal være opfyldt.
– To søskende søger samtidig om navneændring. Den ene er
19 år, og den anden 12 år. De ønsker hver et nyt fornavn.
De skal betale to gebyrer.
– En mand fra eksempelvis Somalia søger om et nyt fornavn,
og hans tre mindreårige børn skal have navnet som mellem
eller efternavn. Dette er muligt efter § 7, stk. 1, nr. 3, og der
betales kun ét gebyr.
– En person bærer adresseringsnavn og ønsker at slette dette.
Denne ændring – som sker ved bopælsfolkeregistret – er
gebyrfri.

Indbetaling kan ske, enten

Med Dankort i forbindelse med digital ansøgning
eller

Via bank eller posthus. Betalingen skal ske med girokort, du
må ikke betale via Netbank/Homebanking. På ansøgningsskemaet ”Navneændring” fremgår det kontonummer, som
gebyret skal indbetales på. Dokumentationen for, at du har
indbetalt gebyret, vil være den kvittering, som du har fået på
posthuset eller i banken, og denne skal være vedhæftet ansøgningen om navneændring.
Hvad skal der betales for

Som udgangspunkt betales der gebyr for alle ansøgninger
om navneændring.
Dog betales der ikke gebyr for navneændringer, der sker i
forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest
3 måneder efter vielsen, og medfører en form for navne
fællesskab eller for børn under 18 år som følge af forældrenes
navneændring. Søges der om navneændring for flere personer,
skal der betales gebyr for hver ansøger.

INDBETALINGKORT HNVHPSHO

Reg.nr.

KA73

Kontonr.

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Indbetaler

Kreditornummer og beløbsmodtager

Kreditornummer og beløbsmodtager

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Underskrift ved overførsel fra konto

Kvittering

84698857

Meddelelse til modtager

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Betalingsdato

Dag

Måned

84698857

Kroner

År

FIK 731 (05.07) 1234-0000

Øre

.

.

,

