
 

Skjema for endring av navn 
Hvis du har endret navn siden du sist hadde en søknad til 
behandling, må du fylle ut dette skjemaet og levere det sammen med 
søknaden din.  

Formålet med spørsmålene i dette skjemaet er å innhente relevant informasjon for saken din. Dersom du 
ikke oppgir nok informasjon, kan det få betydning for utfallet i saken. Svar på alle spørsmålene så langt 
de passer.  

Personopplysninger 
 
Fornavn 

Mellomnavn 

Etternavn 

DUF-nummer Statsborgerskap 

Om navneendringen 
 
Hvorfor har du endret navnet ditt? 

Hvorfor har du endret navnet ditt til akkurat dette navnet?  
 

Har det nye navnet noen spesiell betydning?  
 Ja   Nei 

Hvis ja, hvilken betydning har det? 

Hvorfor endret du navnet ditt akkurat da du gjorde det? 
 

Kjenner du noen andre som har dette navnet?  
 

Hvis du har vært registrert med feil navn tidligere, hva er grunnen til at du ventet til nå med å 
korrigere det? 
 
Har du tidligere vært kjent under et annet navn?  
 

Hva heter foreldrene dine? Oppgi alle navnene 
 



Hva heter besteforeldrene dine? Oppgi alle navnene 
 

Hva heter søsknene dine? Oppgi alle navnene 

Hvis dette er relevant for deg, hvilken klan tilhører du? 

Andre kommentarer 

Underskrift 
 
Sted og dato  
 
 
 

Underskriften til den som skal endre navn 
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