Ansökan om efternamn
(befintligt namn) N2
1. Sökande

Nuvarande efternamn och alla förnamn

Personnummer (tio siffror)

Nuvarande efternamn och alla förnamn

Personnummer

Nuvarande efternamn och alla förnamn

Personnummer

Nuvarande efternamn och alla förnamn

Personnummer

2. Sökt efternamn

3. Skäl för byte av efternamn

Fortsätter på särskild bilaga

4. Adressat Till denna adress ska meddelande om ansökan skickas
Namn

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Mobiltelefon

E-postadress

5. Underskrift 6DPWOLJDV|NDQGHVNDVNULYDXQGHUDQV|NDQ GRFNHMEDUQXQGHUnU bUV|NDQGHQXQGHUnU
VNDGHVVXWRPVDPWOLJDYnUGQDGVKDYDUHVNULYDXQGHUDQV|NDQ

Ort och
. datum

.

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnteckning

Namnförtydligande

PRV7016 Personnamn 2014-09-13

6. Avgifter

7. Bilagor till ansökan

Avgiften betalas till Bankgiro 5052-6797

Personbevis (obligatoriskt för alla sökande)

Avgift …………kronor

Utdrag ur folkbokföringsregistret

Ansökan tas inte upp till prövning förrän avgiften är betald

Övriga handlingar, ange vilka (t.ex. ombudsfullmakt)

PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn (besökare: Kungsgatan 8, Söderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Anvisningar till ansökan om
efternamn (befintligt namn) N2
Tänk på att
Information som inte får plats i sitt fält på ansökans framsida
kan skrivas på en särskild bilaga. Markera då tydligt hur
uppgifterna hör samman. Ange siffran för det avsnitt i
blanketten som uppgiften hör till.
En komplett och väl ifylld ansökan underlättar handläggningen.
Följ anvisningarna till de numrerade avsnitten i blanketten.
Glöm inte att:
Skriva under ansökan och namnförtydliga underskrifterna samt
betala in avgiften.

1. Sökande
Ange sökandes nuvarande efternamn, alla förnamn samt
personnummer.

2. Sökt efternamn
Här skriver du det efternamn som du vill byta till.
Vissa namnbyten kungörs, det vill säga publiceras i Post- och
Inrikes tidningar. Kungörelsetiden är en månad.

3. Skäl för byte av efternamn
Ange varför du vill byta till namnet. Du ska genom utdrag ur
folkbokföringsregistret styrka det släktskap som du åberopar.
Skäl som finns för namnbytet kan vara att det nuvarande namnet
är svårt att uttala, stava, är till obehag för bäraren eller att
förväxling sker på grund av att namnet är vanligt
förekommande.

4. Adressat
Uppge namn, adress och postadress dit meddelande om ansökan
ska skickas.
För gemensam ansökan för flera familjer i samma släkt ska
särskild fullmakt bifogas för den som ska företräda samtliga
sökande. I fullmakten ingår bland annat att ta emot besked,
svara på förelägganden och även att ändra ansökan till annat
namnförslag. Fullmaktsblankett finns på www.prv.se.

6. Avgifter och betalningssätt
Ange betalt belopp i ansökan.
Avgiften är 1 800 kr för ensam sökande, eller en familj med
barn under 18 år. Med familj avses makar/registrerade partners.
När flera släktingar eller familjer i släkten gör en gemensam
ansökan är avgiften 3 600 kr.
Betala till Bankgiro 5052-6797.
Ansökan tas inte upp till prövning förrän avgiften är betald.
Ange följande på inbetalningen: Personnummer på sökande och
ansökningsnummer när sådant finns.
Avgiften finansierar handläggningen av ansökan och kan inte
återbetalas. Någon ytterligare avgift för godkännandet och
registreringen av namnet tillkommer inte.

7. Bilagor till ansökan
Markera med kryss vilka handlingar som medföljer ansökan.
Personbevis ska bifogas ansökan. Detta är obligatoriskt.
Personbeviset beställs på Skatteverket och får vara högst tre
månader gammalt. Det ska innehålla uppgift om sökandes
civilstånd, medborgarskap samt uppgift om eventuella tidigare
efternamnsändringar.
När syskon eller andra släktingar gemensamt ansöker om ett
befintligt efternamn, ska släktskapen styrkas genom utdrag ur
folkbokföringsregistret. När det gäller utländska släktskapsförhållanden ska dessa styrkas genom motsvarande officiella
dokument och handlingar.

Vill du kontakta PRV?
Har du frågor? Ring eller skicka e-post till PRV:s kundsupport.
Tfn: 08-782 28 00, e-post: kundsupport @prv.se
Besök gärna vår webbplats, www.prv.se för mer information.
PRV:s kundsupport är bemannad mån-fre 08.00-16.40
(08.00-16.00 sommartid 15 maj - 14 september).
Viss begränsning kan gälla dag före helgdag.

5. Underskrift
6DPWOLJDV|NDQGHVNDVNULYDXQGHUDQV|NDQ GRFNHMEDUQ
XQGHUnU brsökanden XQGHU år VNDGHVVXWRP
VDPWOLJDYnUGQDGVKDYDUH skriva underDQV|NDQ

Skicka ansökan till: PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn
PRV bekräftar skriftligen alla mottagna ansökningar.
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