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Torsdag den 5. januar 2017. 
Statsforvaltningen 

Ansvarshavende kommunikationskonsulent Johanne Duus Hornemann 
joduho@statsforvaltningen.dk 

Vedr.: Transpersoners fornavneskift 

Kære Johanne Duus Hornemann. 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har 
fra en ung transperson fået oplyst, at denne ledsaget af sin moder rettede henvendelse til 
sit kordegnekontor for at få foretaget fornavneskift. Den unge er af Sexologisk Klinik 
vurderet at være transseksuel, men har ikke søgt om juridisk kønsskifte, hvilket efter 
gældende lovgivning jo ikke er mulig for personer under 18 år. 
Kordegnekontoret var usikker på proceduren og ringede derfor til derom 
Statsforvaltningen, som oplyste, at det ikke var muligt at få fornavneskift til et fornavn 
betegnende det modsatte køn på grundlag af en udtalelse fra Sexologisk Klinik om, at 
ansøgeren er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed. 

LGBT Danmark beder venligst oplyst, om Statsforvaltningen ikke vil anerkende, at det er 
muligt for transpersoner at få fornavneskift til et fornavn betegnende det modsatte køn på 
grundlag af en udtalelse fra Sexologisk Klinik om, at ansøgeren er transseksuel eller 
ganske må ligestilles hermed, som det er beskrevet i navnebekendtgørelsen. 

Med venlig hilsen 
Linda Thor Pedersen 
Transpolitisk talsperson. 

Henvisninger/citater 
1. Bekendtgørelse af navneloven 

LBK nr 1816 af 23/12/2015 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173271 
§ 13, stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at 
personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af 
forbuddet i stk. 2. 

2. Disse nærmere regler er af Social- og Indenrigsministeren den 23. december 2015 

fastsat i: 
Bekendtgørelse om navne 
BEK nr 1862 af 23/12/2015 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176085 
§ 13. Til brug for vurderingen af, om der kan gøres undtagelse fra kravet om, at et 
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navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. lovens § 4, stk. 4, § 7, stk. 2, og § 13, 
stk. 2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ansøgeren er transseksuel 
eller ganske må ligestilles hermed. 
Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl 
om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der 
indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet. 
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte 
køn, jf. stk. 1, behandles af statsforvaltningen 

3. Social- og Indenrigsministeriet har den 30. december 2015 udstedt: 
Vejledning om navne 
VEJ nr 11359 af 30/12/2015 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176627 
5.5. Særligt om fornavne til transseksuelle og personer, der ganske må ligestilles 
med transseksuelle 

Navneloven 
§ 13. […] 
Stk. 2. Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære 
navnet. 
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der 
er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i 
stk. 2. 
Navnebekendtgørelsen 
§ 13. Til brug for vurderingen af, om der kan gøres undtagelse fra kravet om, at et 
navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. lovens § 4, stk. 4, § 7, stk. 2 og § 13, stk. 
2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ansøgeren er transseksuel eller 
ganske må ligestilles hermed. 
Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl 
om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der 
indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet. 
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte 
køn, jf. stk. 1, behandles af statsforvaltningen. 

Af bestemmelserne fremgår, at der efter helt særlige betingelser, for så vidt angår 
transseksuelle eller personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, kan 
undtages fra kravet om, at et fornavn skal være kønskorrekt i forhold til den, der skal 
bære navnet. Bestemmelsen regulerer således kun navneændringer for personer, 
der ikke har gennemført et egentlig kønsskifte. 
 
Personregisterføreren skal sende disse sager videre til Statsforvaltningen, der 
behandler sagen. Til brug for sagen indhenter Statsforvaltningen en udtalelse fra 
Rigshospitalets Sexologiske Klinik og i tvivlstilfælde tillige en supplerende udtalelse 
fra Retslægerådet. 
 
Kan ansøgningen imødekommes, indfører Statsforvaltningen ændringen i CPR med 
advis til personregisterføreren. 
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