
 

Skjema for endring av namn 
Dersom du har endra namn sidan førre gong du hadde ein søknad til 
behandling, må du fylle ut dette skjemaet og levere det saman med 
søknaden din.  

Formålet med spørsmåla i skjemaet er å innhente relevant informasjon for saka di. Dersom du ikkje 
oppgjer nok informasjon, kan det få betyding for utfallet i saka. Svar på alle spørsmåla så langt dei 
passar.  

Personopplysningar 
 
Fornamn 

Mellomnamn 

Etternamn 

DUF-nummer Statsborgarskap 

Om endringa av namnet 
 
Kvifor har du endra namnet ditt? 

Kvifor har du endra namnet ditt til akkurat dette namnet?  
 

Har det nye namnet ei spesiell betyding?  
 Ja   Nei 

Dersom ja, kva for betyding har det? 

Kvifor endra du namnet ditt akkurat då du gjorde det? 
 

Kjenner du nokon andre som har dette namnet?  
 

Dersom du har vore registrert med feil namn tidlegare, kva er grunnen til at du venta til nå med å 
korrigere det? 
 
Har du tidlegare vore kjent under eit anna namn?  
 

Kva heiter foreldra dine? Oppgje alle namna 
 



Kva heiter besteforeldra dine? Oppgje alle namna 
 

Kva heiter syskena dine? Oppgje alle namna 

Dersom dette er relevant for deg, kva for klan høyrer du til? 

Andre kommentarar 

Underskrift 
 
Stad og dato  
 
 
 

Underskrifta til deg som har endra namn 
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