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* Skatteverket
Namn
Anmälan

Information om namnlagen, se blankett SKV 7809.

Datum

Skatteverket 
Folkbokföringsenheten 
SE-881 52 Sollefteå 
Sverige - Suède

Personuppgifter
Modern Mellannamn, efternamn och alla förnamn Personnummer

Adress Land

Fadern Mellannamn, efternamn och alla förnamn (fylls i endast när modern är gift eller faderskapet fastställts) Personnummer

Efternamn som modern burit som ogift (uppgiften är inte obligatorisk) Efternamn som fadern burit som ogift (uppgiften är inte obligatorisk)

Senast födda tidigare gemensamma barn
Personnummer/samordningsnummer Efternamn

Anmälan om förnamn, fylls i av vårdnadshavare (föräldrar)
För pojke/flicka född den          anmäls förnamnet/förnamnen (tilltalsnamnet stryks under)

Anmälan om efternamn, fylls i av vårdnadshavare (föräldrar)
För pojke/flicka född den          anmäls efternamnet

Anmälan om mellannamn (uppgiften är inte obligatorisk)

Underskrift
Underskrift av vårdnadshavare, förälder

Namnförtydligande

Telefon, dagtid (även landsnummer)

Namnförtydligande

Telefon, dagtid (även landsnummer)

Underskrift
Underskrift av vårdnadshavare, förälder

Namnförtydligande

Telefon, dagtid (även landsnummer)

Jag samtycker till namnändring
Underskrift Avser anmälan barn som fyllt 12 men ej 18 år ska barnet 

samtycka. I vissa fall fordras samtycke av förälder som 
inte är vårdnadshavare, styvförälder eller av make i 
nuvarande eller tidigare äktenskap. 
  
Skatteverket kan lämna närmare upplysningar om detta. 
Samtycke kan antecknas på denna blankett eller på särskild 
handling.
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