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Efternamn, byte* Skatteverket Ansökan
Datum

2018-02-08
Läs först bifogade upplysningar. 
Blanketten skickas till 
Skatteverkets inläsningscentral 
FE 2008 
205 76 Malmö

Sökandens personuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Telefonnummer

Fullständigt namn (var god texta)

Adress

Mejladress

Önskat efternamn efter ändring. Se upplysningarna.
Efternamn (var god texta)

Byte till makes efternamn, inkl. dubbelt efternamn

Byte till förälders efternamn, inkl dubbelt efternamn

Ändring av stavning, ordningsföljd eller tillägg/borttag av 
bindestreck i dubbelt efternamn

Borttag av mellannamn

Omvandling av mellannamn till efternamn

Omvandling av mellan- och efternamn till ett dubbelt 
efternamn

Markera typ av byte för ansökan och skriv i rutan för motivering vilka omständigheter som finns. 
Se upplysningarna.

Motivering (ska alltid anges). Om utrymmet inte är tillräckligt kan du fortsätta på en bilaga.

Blanketten måste vara undertecknad. Se upplysningarna.

Underskrift Sökande/vårdnadshavare 1
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift vårdnadshavare 2
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift Samtycke barn 12-17 år
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Underskrift Samtycke av förälder
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)
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Upplysningar om byte av efternamn 

Den här blanketten använder du för avgiftsfria byten av efternamn. Mer information om olika namnbyten hittar du 
på www.skatteverket.se/namn.  
När Skatteverket har registrerat ditt nya efternamn får andra myndigheter i samhället information om det. 
Bestämmelserna om ändring av efternamn finns i lagen (2016:1013) om personnamn.

Byte till makes efternamn 
På den här blanketten kan du byta till din makes 
efternamn eller till ett dubbelt efternamn bildat av ditt 
och din makes efternamn.  
  
Observera att ett barns efternamn inte ändras auto-
matiskt om föräldrarna byter efternamn.  
  
Byte till förälders efternamn 
På den här blanketten kan du byta till 
-  dina föräldrars eller någon av dina föräldrars 
   efternamn  
-  ett efternamn som någon av dina föräldrar har haft 
   om de inte fick det i ett tidigare äktenskap 
-  ett dubbelt efternamn som är bildat av dina föräldrars 
   efternamn eller ett efternamn som de har haft, om de 
   inte fick det i ett tidigare äktenskap 
-  ett efternamn som är bildat av något av dina 
   föräldrars förnamn plus någon av ändelserna -son 
   eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt. 

  
Dubbelt efternamn 
På den här blanketten kan du byta till ett dubbelt 
efternamn. Ett dubbelt efternamn får endast bestå av 
två enkla efternamn. Ett dubbelt efternamn kan inte 
kombineras med ett mellannamn. 
  
Ändring av stavning 
På den här blanketten kan du ansöka om en enkel 
stavningsändring som inte förändrar efternamnets 
uttal. Till exempel kan du ändra Vestman till Westman 
eller Lindkvist till Lindqvist. En mer komplicerad 
ändring kan innebära ett avgiftsbelagt byte.  
  
Om ditt efternamn har utländsk anknytning kan du 
ändra namnets genusform, till exempel Rosinski till 
Rosinska eller Navratilova till Navratil.  
  
Ändring av ett dubbelt efternamn 
På den här blanketten kan du ansöka om att 
-  ändra ordningsföljden mellan namnen i ditt dubbla 
   efternamn 
-  ta bort eller lägga till bindestreck mellan namnen i 
   ditt dubbla efternamn. 
 

För dig som har ett mellannamn 
Om du har ett mellannamn kan du på den här 
blanketten ansöka om att 
-  ta bort ditt mellannamn 
-  omvandla ditt mellannamn till ett efternamn 
-  omvandla ditt mellan- och efternamn till ett dubbelt 
   efternamn. 
  
Så här fyller du i blanketten 
Texta tydligt på blanketten eftersom uppgifterna läses 
maskinellt. Det är även viktigt att alla uppgifter är 
fullständiga och korrekta. 
  
Sökandens personuppgifter 
Fyll i personnummer, nuvarande fullständigt namn, 
adress, telefonnummer och mejladress.  
  
Önskat efternamn efter ändring 
Skriv det efternamn du vill ha efter bytet. Om du vill ha 
ett dubbelt efternamn skriver du namnen i önskad 
ordning, med eller utan bindestreck. 
  
Typ av byte 
Kryssa i den ruta som stämmer överens med din 
ansökan. 
  
Motivering 
Förklara vilka skäl du har för att byta efternamn. 
  
Underskrift 
Skriv under ansökan. 
  
Om ansökan gäller barn under 18 år ska vårdnads-
havaren skriva under. Om båda föräldrarna är vård-
nadshavare ska båda skriva under. 
  
Barn som fyllt 12 år men inte 18 år, ska också skriva 
under ansökan. 
  
Om barnet har en förälders efternamn som inte är 
vårdnadshavare ska även den föräldern skriva under 
ansökan. 
 

OBS!   Du kan inte lämna några meddelanden på den här sidan.


