Samlivserklæring
Send samlivserklæringen sammen med blanketten ”Navneændring” 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.personregistrering.dk.

Personregistrering

Personlige oplysninger 1
Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)
Efternavn
Vej og nummer

Postnummer

By

Personlige oplysninger 2

Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)
Efternavn
Vej og nummer

Postnummer

Kontaktoplysninger
Telefon i dagtimerne

Telefon i aftentimerne

By

E-post

Samlivserklæring
Vi erklærer herved at have levet sammen
i et ægteskabslignende forhold i 2 år.

Vi erklærer herved at leve sammen i et ægteskabslignende forhold
og har fælles barn/børn under 18 år, der har eller skal have navnet.

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med samlivserklæringen, kan du straffes ifølge straffelovens § 163.
Dato/md/år

Underskrift (1)

Dato/md/år

Udfyldes af navnemyndigheden

Blanket 31.12.2009

Oplysning om samlivets længde, jf. CPR., fællesbørn mm.
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Underskrift

Stempel

Underskrift (2)
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