Erklæring fra nærmeste slægt
Send erklæringen 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
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Erklæring gives af
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Fælles forældremyndighed
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Nej
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Erklæring til brug for ansøgning om navneændring

Blanket 31.12.2009

Afgivelse af urigtig erklæring vil efter omstændighederne kunne straffes i medfør af straffelovens §163
Dato/md/år

Underskrift

Erklæring
Vejledning
Personregistrering

Erklæring
Efter navnelovens § 5 og § 11, stk. 1, nr. 7, kan ægtefæller
og samlevende få hinandens mellem- eller/og efternavn.
Efter navnelovens § 4, stk. 1, nr. 4 og 5 og § 11, stk. 1, nr.
5 og 6, kan du få din nuværende eller tidligere sted- eller
plejeforælders mellem- eller/og efternavn. Er ægtefællen,
samleveren, stedforældrene eller plejeforældrene afgået
ved døden, kan du kun få deres navn, hvis deres nærmeste
pårørende via blanketten erklærer, at det er i overensstemmelse
med afdødes holdning, at du kan få navnet. Afdøde sted- og
plejeforælders nærmeste pårørende er som udgangspunkt deres
ægtefælle og børn. Afdøde ægtefælle eller samlevers nærmeste
pårørende er som udgangspunkt deres børn. Hvis afdøde ikke
efterlader ægtefælle eller børn, er nærmeste pårørende som
udgangspunkt forældre eller søskende.
Du skal sende ansøgningen til:
Erklæringen eller erklæringerne skal sendes sammen med
blanketten Navneændring til det sogn, hvor du bor. Du kan
Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune,
hvor din fødsel er registreret.
Samtykke fra børn under 18 år
Er samtykket givet af et barn, der ikke er fyldt 18 år, skal
den eller de der har forældremyndigheden også underskrive
samtykkeerklæringen. Er barnet fyldt 12 år, skal barnet også
selv underskrive erklæringen.
Du skal angive, om der er en eller to indehavere af forældremyndigheden.

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 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.
Ønsker du nærmere oplysninger om lovgrundlaget for
personoplysninger og databeskyttelse, kan vi henvise til
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

