Navneændring på bryllupsdagen
Underskriv blanketten og send den til præsten eller kordegnen i dit bopælssogn.
Er du født i Sønderjylland, skal blanketten sendes til den kommune, hvor din fødsel er
registreret. Blanketten skal sendes i god tid inden vielsen. Du kan også vælge at sende
blanketten til den kommune, der skal prøve ægteskabsbetingelserne sammen med
ægteskabserklæringen eller partnerskabserklæringen.

Personregistrering

Du kan se, hvilke bilag du skal vedlægge i vejledningen.
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Personlige oplysninger
Fornavn(e)

CPR-nummer

Mellemnavn(e)
Efternavn
Vej og nummer

Postnummer

By

Postnummer

By

Statsborgerskab
Fødselsregistreringssted
Dit bopælssogn (født i Sønderjylland, din fødselsregistreringskommune)
Vej og nummer

Vielsen
Jeg indgår ægteskab med
CPR-nummer
Dato for vielsen

Vielsesmyndighed

Vej og nummer

Postnummer

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

Tilknytning til mellemnavn(e)

Blanketnummer 06.07.2007

Tilknytning til efternavn

Kontaktoplysninger
Telefon i dagtimerne

Telefon i aftentimerne

E-post

By

Navneændring på bryllupsdagen
Personregistrering
Samtykke til brug af mellemnavn (gives af kommende ægtefælle eller registrerede partner)
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger kan antage mit navn
Dato/md/år

CPR-nummer

Underskrift

Samtykke til brug af efternavn (gives af kommende ægtefælle eller registrerede partner)
Jeg giver hermed samtykke til, at ansøger kan antage mit navn
Dato/md/år

CPR-nummer

Underskrift

Ansøgers underskrift
Jeg anmoder herved om, at ændring af mit navn gennemføres ved mit forestående bryllup.
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
Udlændingeservice 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 modtaget

Ansøgningen videresendes til

Navneforandringen er foretaget med hjemmel i

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

Dato/ md/ år

Underskrift

Embedets stempel
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Navneændring på bryllupsdagen
Vejledning
Personregistrering

Navneændring på bryllupsdagen

Kommende ægtefælles/registrerede partners navn.

Hvis du ønsker at ændre dit navn på bryllupsdagen, så navnet
kommer til at fremgå af din vielsesattest, skal du sende
blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" til navnemyndigheden. Navnemyndigheden er præsten eller kordegnen i dit
bopælssogn; er du født i Sønderjylland, er det kommunen,
hvor du er fødselsregistreret.
Du kan også vælge at sende blanketten til den kommune, der
skal prøve ægteskabsbetingelserne sammen med ægteskabserklæringen eller partnerskabserklæringen og de attester, der
fremgår nedenfor.

Stammer navnet fra din kommende ægtefælle 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.

Du skal oplyse

Navn og adresse på dit bopælssogn. Find adressen på
www.sogn.dk. Er du fødselsregistreret i Sønderjylland,
skal du oplyse adressen på den kommune, hvor din fødsel
er registreret.
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.Har du tidligere fået navneændring ved navnebevis, vedlæg
navnebeviset.
3.Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig
tilknytning til Danmark, vedlæg opholdstilladelse eller
redegør for opholdets længde og formål.
4.Søger du om en slægtnings navn, vedlæg fødsels- og
navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende
slægtning og de mellemliggende slægtled.
5.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 fornavn

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.
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.

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, vil Familieretshuset
også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger.
Efter persondataloven (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.

