Melding om endring av navn
Slett utfylling
Utfylt melding sendes til skattekontoret.
Det må gis én melding for hver person som skal endre navn.
Se rettledning på side 3.

Fullt navn før navneendring
Etternavn

Født dag, mnd., år, pers.nr.

Fornavn

Bostedsadresse

Mellomnavn

Bostedskommune

Fullt navn etter navneendring
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Tilknytning til det meldte navnet
(se rettledning)

Følgende utskrifter fra skattekontoret/attester legges ved
(se rettledning)

Grunnen til navneendringen
(må ikke fylles ut i alle tilfeller, se rettledning)

Melderens underskrift. Gjelder meldingen et barn over 12 år, må barnet selv skrive under og samtykke i meldingen
Barnets underskrift her fungerer som samtykke.
Sted og dato

Navn
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Endring av navn for barn under 18 år
Følgende fylles bare ut dersom meldingen gjelder barn under 18 år (se rettledning).
Kryss av for om foreldrene har felles foreldreansvar, eller om en av foreldrene har foreldreansvaret alene:
Felles foreldreansvar:
Foreldreansvaret alene:

Oppgi navn og adresse til den av foreldrene som ikke har del i foreldreansvaret:
Navn
Adresse

Underskrift av mor som
har del i foreldreansvaret

Underskrift av far som
har del i foreldreansvaret

Dato

Som ste-/fosterforelder samtykker jeg i meldingen
(gjelder ved endring til en av ste- eller fosterforeldrenes etternavn og/eller mellomnavn)
Underskrift av ste-/fosterforelderen

Som samboer samtykker jeg i meldingen
(gjelder ved endring til samboerens etternavn og/eller mellomnavn. For samboere som ikke har felles barn, fungerer underskriften også som egenerklæring om at
samboerne har bodd sammen i minst to år. Se rettledning)
Underskrift av samboeren

Fylles ut av skattekontoret
Skattekontoret har godtatt meldingen om endring av navn med hjemmel i:
Dersom meldingen gjelder fornavn, settes kryss her:

Fullt navn etter navneendring
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Dato, underskrift og stempel
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Rettledning
For en nærmere innføring i vilkårene for å ta navn etter lov om personnavn 7. juni 2002 nr. 19 (navneloven),
vises det til Rundskriv G-20/2002 som også er lagt ut på www.dep.no/jd
Skattekontoret kan også gi veiledning.

Tilknytning

Endring av navn for barn under 18 år

En kan velge etternavn og mellomnavn når flere enn 200 personer her
i riket har det som etternavn. I et slikt tilfelle er det ikke nødvendig å
forklare hvilken tilknytning en har til navnet.

Det er foreldre som har del i foreldreansvaret, som må underskrive
meldingen om navn. Dersom bare en av foreldrene har foreldreansvaret
alene, skal meldingen godtas – forutsatt at lovens øvrige vilkår er
oppfylt – selv om den andre av foreldrene er uenig i navnevalget.

Dersom navnet ikke er i bruk her i riket som etternavn, kan det etter
visse vilkår tas som nytt etternavn eller mellomnavn. Vennligst oppgi
om navnet er et slikt nytt navn.

Selv om begge foreldrene har del i foreldreansvaret, kan en melding fra
bare én av dem godtas dersom det foreligger særlig grunn.

En kan videre velge bl.a. følgende som etternavn:

Skattekontoret vil i tilfelle innhente uttalelse fra den andre av foreldrene

 navn som er eller har vært en av tippoldeforeldrenes,
oldeforeldrenes, besteforeldrenes eller foreldrenes etternavn eller
mellomnavn. Dette gjelder ikke tidligere navn som er ervervet ved
ekteskap eller samboerskap.
 en av foreldrenes fornavn med ending som viser slektskapet, eller
når navnet har en tradisjon i en kultur som tillater det, en av besteforeldrenes fornavn med ending som viser slektskap.
 navn som er eller har vært en av foreldrenes eller besteforeldrenes
fornavn, når navnet har en tradisjon i en kultur som ikke skiller
mellom fornavn og etternavn.
 navn som er en av ste- eller fosterforeldrenes etternavn eller
mellomnavn, og vedkommende samtykker.
 navn som er eller har vært ektefellens etternavn eller mellomnavn,
og som ikke er ervervet ved et tidligere ekteskap eller
samboerskap.
 ektefellens fornavn som etternavn når navnet har en tradisjon i en
kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn.

som har del i foreldreansvaret, der denne ikke har underskrevet
navnemeldingen.
Dersom det ikke foreligger felles foreldreansvar, stiller navneloven ikke
opp noe påbud om at samtykke må gis av den av foreldrene som ikke
har del i foreldreansvaret. Foreldre som ikke har del i foreldreansvaret,
er ikke part i saker om barnets navn. Det er i utgangspunktet ikke rom
for å legge vekt på synspunkter fra foreldre som ikke har del i
foreldreansvaret. Dette gjelder også der det er tale om en endring fra
eller til vedkommendes navn. Vedkommende vil imidlertid bli varslet om
navneendringen.
Dersom meldingen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv
samtykke. Det er ikke et krav at barn under 12 år må samtykke.
Imidlertid følger det av barneloven at "[e]tter kvart som barnet utviklast
og mognast, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek
avgjerd om personlege tilhøve for barnet. Dei skal leggje vekt på det
barnet meiner. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som
har med barnet å gjere".

To navn som kan tas som etternavn, kan tas som et dobbelt etternavn
med bindestrek.
Navn som kan tas som etternavn, kan tas som mellomnavn.
Melderen må forklare hva tilknytningen er til det ønskede etternavnet
og/eller mellomnavnet, jf. punktene ovenfor.

Dokumentasjon
Ektefeller som skal velge navn etter navneloven § 4 første ledd nr. 4
må vedlegge vigselsattest.
I noen tilfeller må det vedlegges f.eks. dåpsattest, fødselsattest, kopi
av hovedregisterkortet i skattekontoret osv. for den en søker å ta
navnet til. Melderen bes i tilfelle om å kontakte skattekontoret for å få
opplyst om hvilken dokumentasjon som er nødvendig.
Det kan også være nødvendig å vedlegge særskilt avgjørelse om
foreldreansvaret for barnet/barna.

Grunnen til navneendringen
Hovedregelen er at en ikke kan ta, endre eller sløyfe fornavn og
etternavn mer enn én gang hvert tiende år. Denne begrensningen
gjelder ikke når en skal ta ektefellens eller samboerens etternavn, og
ektefellens eller samboerens fornavn når navnet har tradisjon i en
kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn. Begrensningen
gjelder heller ikke når en skal ta som etternavn steforeldres,
fosterforeldres eller adoptivforeldres etternavn. Videre gjelder ikke
begrensingen når en skal ta tilbake tidligere etternavn en har hatt og
ta tilbake fornavnet som en hadde før endringen.

Valg av navn i samboerforhold
Samboere kan velge navn på linje med ektefeller dersom følgende
vilkår er oppfylt: Paret må være samboere på det tidspunktet som
meldingen inngis. Samboeren må samtykke i navneendringen. Med
mindre samboerne har felles barn, er det et vilkår at de har vært
samboere i minst to år. Samboerne må i tilfelle erklære at de har vært
samboere i så lang tid. Når samboerforholdet er avsluttet, er det ikke
lenger adgang til å velge navn etter bestemmelsen. Utgangspunktet er
at samboerforhold avsluttes når samboerne rent faktisk flytter fra
hverandre. Det er ikke avgjørende at de ennå ikke har meldt flyttingen til
skattekontoret, når de reelt har flyttet fra hverandre. I slike tilfelle anses
altså samboerforholdet som opphørt. Rene kortvarige og midlertidige
samlivsbrudd fører ikke til at paret mister status som samboere.

Navn på gårdsbruk som etternavn eller mellomnavn
Etter navneloven § 4 første ledd nr. 8 kan et navn på gårdsbruk under
gitte vilkår tas som etternavn, eventuelt mellomnavn, jf. navneloven § 9.
Det bør opplyses og så langt som mulig bekreftes av vedkommende
tinglysningsmyndighet hvor eiendommen ligger, eiendommens gardsog bruksnummer, eiendommens størrelse og bruksmåte, hvilket navn
gårdsbruket er oppført med i grunnboka, eventuelt også navnet i
matrikkelen eller eventuelt også hvordan navnet vanligvis skrives eller
uttales i bygdemålet eller hvordan navnet ellers er oppført i andre
dokumenter med et offentlig preg. På samme måte bør det opplyses om
og når melderen eller melderens foreldre har vært eier eller bruker av
gårdsbruket.

Dersom en ønsker å ta, endre eller sløyfe etternavn eller fornavn når
unntakene som er nevnt ovenfor ikke kommer til anvendelse, kreves
"særlige grunner". Melderen må forklare det offentlige hvorfor
vedkommende ønsker navneendringen.
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