Familiest yrelsen, den 9. august 2007.

Orientering om adres seringsmellemnavne/egentlige mellemnavne til personregisterf ørerne.
Enkelte bor gere har fået den opfattelse, at de har mistet deres mellemnavn i f orbindelse
med, at den nye navnelov trådte i kraft i april 2006. Disse mennes ker bærer ofte et adres serings mellemnavn, som de i kke har mistet.
Reglerne f ør 1. april 2006:
Et adresserings mellemnavn er ikke et mellemnavn, der bæres efter navnelovens regler.
Det er et navn, gifte mennes ker kunne få regi streret i CPR/Fol keregistret, og s om kan benyttes af offentlige myndigheder og pri vate bl.a. til mas kinel adressering til de enkelte
borgere. Reglerne om adresserings mellemnavne var reguleret i Bekendt gørelse nr. 842 af
13. oktober 2003 om f olkeregistrering (nu ophævet).
Føl gende navne kunne registreres i CPR/Folkeregistret som adres serings mellemnavne:
-

Bar anmelderen eget efternavn, kunne han/hun få den nuværende ægtef ælles eget
ef ternavn eller et gif tenavn, anmelderen ti dligere havde f ørt.
Bar anmelderen den nuværende ægtefælles eget efternavn som giftenavn, kunne
han/hun få sit eget ef ternavn eller den nuværende ægtef ælles mellemnavn, hvis
ægtef ællerne bar f ælles ef ternavn eller et gif tenavn anmelderen tidligere havde
f ørt.

Det fremgi k af ægtes kabsblanketterne, der blev udf yldt i forbindel se med en vielse, at der
var tale om et adresserings mellemnavn.
Reglerne ef ter 1. apri l 2006:
Med navneloven, der t rådte i kraft 1. april 2006, blev muli ghederne for at registrere
adresserings mellemnavne ophævet, men i st edet blev muligheden for at antage mellemnavne efter navnelovens § 11 udvidet. For eksempel er det blevet muli gt at antage sit tidligere førte efternavn som et egentligt mellemnavn, og det er ligel edes blevet muligt at f å
ægtefællens mellemnavn som mellemnavn, hvis ægtefællen samt ykker. Skulle en bærer af
et adresserings mellemnavn øns ke at få det s om et mellemnavn, s kal vedkommende ansøge
herom, og da der er tale om en navneændring, s kal der betales gebyr herfor.
De adresserings mellemnavne, der er anmeldt til CPR/Fol keregistret før 1. april 2006, kan
forblive registreret indtil personen ændrer navn eller beder CPR/Folkeregistret om at få
adresserings mellemnavnet slettet. Dette føl ger af navnelovens § 30. Der er således ingen,
der har mistet et mellemnavn i f orbindelse med den nye lov, men den nye lov gi ver mu-
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- 2 lighed for , at et adress erings mellemnavn kan blive et egentli gt mel lemnavn, såfremt betingelserne i øvri gt er opfyldt.
Det er op til den enkel te myndi ghed hvor vidt de vil medtage fol ks adresserings mellemnavne. Det er Familiestyrelsen bekendt, at man f.eks. i pas og kørekort på begæring kan
få medtaget adresserings mellemnavnet, som det er anført i CPR/fol keregistret.
Adresserings mellemnavne medtages i kke i udskrifter fra Personregistret (tidligere DNK).
Med venlig hilsen

Familiestyrelsen
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