
Forældremyndighedsindehaver 1

Nuværende fulde navn:

Dato:

Underskrift:

Eventuel underskrift barn

Side 1 af 2 

Erklæring om kønsidentitet til brug for ansøgning
om navneændring for børn under 12 år (0-11 år).

Erklæringen skal vedlægges ansøgningen om navneændring, hvis der ønskes et navn, der 
betegner det modsatte køn. Erklæringen og ansøgningen indgives samlet i papirformat til 
det sogn, hvor barnet bor. 

Jeg/vi erklærer, at ønsket om navneændringen for

Nuværende fulde navn: CPR-nummer:

er begrundet i en oplevelse af, at vores barn føler sig som tilhørende det modsatte køn.

Underskrift af forældremyndighedsindehaver:

Nuværende fulde navn:

Dato:Underskrift:

Hvis du og den anden forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive erklæringen.

Forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed?

Ja Nej

Forældremyndighedsindehaver 2

Nuværende fulde navn:

Dato:

Underskrift:



Side 2 af 2 

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

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

Navn, der betegner det modsatte køn
Et navn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. Der kan
undtages herfra, hvis barnet har en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.
Ansøgningen om en navneændring skal i det tilfælde vedlægges en erklæring fra
forældremyndighedsindehaveren om barnets kønsidentitet.
Når dit barn er under 12 år, så der det dig som forældremyndighedsindehaver, der skriver
under på erklæringen om, at navneændringen er begrundet i din oplevelse af, at dit barn føler
sig som tilhørende det modsatte køn.
Hvis dit barn har en alder, hvor barnet også selv kan medunderskrive erklæringen er dette
muligt, men det er ikke et krav, at barnet også underskriver erklæringen.
Hvis du og den anden forældre har fælles forældremyndighed, skal I begge underskrive
erklæringen.
Erklæringen skal vedlægges ansøgningen om navneændring.

Vejledning
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