
SNARSKIVAN

TÓRSHAVNAR
 KOMMUNA

Váttan fyri móttøku við dagfesting og stempul:

1. Núverandi nøvn v.m.:
Fornavn:

Tú verður vinaliga biðin um at útfylla umsóknarblaðið og undirskriva. Vinaliga skrivið við SPJALDRASTAVUM. Tá ið tú hevur fylt út umsóknina, 
sendir tú hana til: Tórshavnar kommunu, Postboks 32, 110-Tórshavn ella til torshavn@torshavn.fo

Fráboðan um navnabroyting aftaná vígslu

TÓRSHAVNAR KOMMUNA
Vaglið · Postboks 32
FO-110 Tórshavn

Millumnavn:

Eftirnavn:

Føðingardagur:

Vígsludagur:

Navn á hjúnafelaga:

Føðingardagur hjá hjúnafelaga:

2. Navnabroyting:

2.1 Váttan hjá hjúnafelaga:

Eg gevi við hesum, samtykki til at mín hjúnafelagi, 
tekur mítt millumnavn og/ella mítt eftirnavn.

Dagfesting:

Vend ➔

Eg vil við hesum boða frá:

at eg nú takið eftirnavnið hjá mínum hjúnafelaga (sí §13 stk. 1)

at eg nú takið millumnavnið hjá mínum hjúnafelaga (sí §13 stk. 2)

at eg nú takið eftirnavnið hjá mínum hjúnafelaga og ynski at nýta mítt núverandi eftirnavn, sum millumnavn (sí §13 stk. 4)

Soleiðis, at fulla navnið eftir navnabroytingina verður:

Undirskrift:



Navnabroytingar sambært løgtingslóg um fólkanøvn, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 31 frá 26. mars 2021:

Sambært §13 stk. 1, kunnu hjúnafelagar við fráðboðan til vígslumyndugleikan taka ættarnavnið hjá hinum, um navnið ikki er fingið við giftu. 

Sambært §13 stk 2, kunnu hjúnafelagar við fráboðan til vígslumyndugleikan taka millumnavnið hjá hinum, um navnið ikki er fingið við giftu.

Sambært §13 stk 3, kann tann av hjúnafeløgunum, ið hevur fingið millumnavn ella eftirnavn sítt við giftu, boða vígslumyndugleikanum frá, at 
hann tekur millumnavnið ella eftirnavnið aftur, sum hann bar undan vígsluni, ella tað millumnavnið ella eftirnavnið, sum hann seinast hevur borið, 
og sum ikki er fingið við giftu.

Sambært §13 stk. 4 kann tann av hjúnafeløgunum, ið hevur fingið ættarnavnið hjá hinum hjúnafelagnum, boða vígslumyndugleikanum, um hann 
ynskir at nýta eftirnavnið, sum hann seinast hevur borið, og sum ikki er fingið við giftu, sum millumnavn.

3. Váttan fyri navnabroyting:

Eg vátti við hesum, at upplýsingarnar omanfyri eru 
rættar.

Dagfesting: Undirskrift:

4. Vígslumyndugleiki váttar:

Váttað verður at navnabroytingin er skrásett í 
Landsfólkayvirlitinum.

Dagfesting: Undirskrift:

2.2 Navnabroyting: (taka egið millum- / eftirnavn aftur)

Soleiðis, at fulla navnið eftir navnabroytingina verður:

Eg vil við hesum boða frá, at eg taki aftur:

eftirnavnið, ið eg bar undan vígsluni, ella tað eftirnavnið, sum eg seinast havi borið (sí §13 stk. 3)

 millumnavnið, ið er millumnavnið eg bar undan vígsluni, ella tað millumnavnið, sum eg seinast havi borið (sí §13 stk. 3)
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