Søknad om å endre juridisk kjønn.
Jeg opplever å høre til motsatt kjønn av det jeg er registrert med i Folkeregisteret, og søker derfor
om å få endre mitt juridiske kjønn.
Navn:
Fødselsnummer:
Sted og dato:
Underskrift (gjelder ikke barn under 6 år):
Søknad for barn under 16 år
Dersom søker er under 16 år, skal den eller de med foreldreansvar søke sammen med barnet.
Dersom bare en av to foreldre eller andre med foreldreansvar søker sammen med barnet, skal
søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO. Dersom det
bare er en person som har foreldreansvaret, er det tilstrekkelig med opplysninger om og underskrift
fra en forelder i felta nedenfor.
Navn på forelder:
Fødselsnummer:
Sted og dato:
Underskrift:
Navn på forelder:
Fødselsnummer:
Sted og dato:
Underskrift:
Kopi av pass, kopi av førerkort eller kopi av bankkort med bilde (kontrollsiffer må sladdes) skal legge
ved søknaden. Dette gjelder for søkere som har fylt 16 år og for foreldre eller andre med
foreldreansvar som søker sammen med barn under 16 år. Ved søknad om endring av juridisk kjønn
for barn under 6 år må det også legges ved dokumentasjon fra helsepersonell (legeattest eller
lignende) på at barnet har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling.

Informasjon om vilkår og søknadsprosessen
Juridisk kjønn er kjønnet en person er registret med i Folkeregisteret. Det juridiske kjønnet går også
fram av fødselsnummeret til personen. Det niende sifferet i fødselsnummeret er partall for kvinner
og oddetall for menn. Å endre juridisk kjønn innebærer derfor at personen får tildelt nytt
fødselsnummer.
Personer som har fylt 16 år og er registrerte som bosatt i Norge, har rett til å få endre sitt juridiske
kjønn. Personer mellom 6 og 16 år kan søke om å få endre sitt juridiske kjønn sammen med
foreldrene sine eller andre med foreldreansvar. Hvem som har foreldreansvar er basert på hva som
er registrert i Folkeregisteret.
Søknad om å endre juridisk kjønn sendes Skatt nord, Postboks 6313, 9292 Tromsø. Som hovedregel
må begge foreldre eller andre med foreldreansvar søke sammen med barnet.
Når skattekontoret har mottatt søknaden om å endre juridisk kjønn, og har funnet at vilkårene for
kjønnsendring er oppfylt, vil du få tilsendt et informasjonsskriv og en svarslipp som må underskrives
og returneres til skattekontoret for å stadfeste at søknaden blir opprettholdt. Informasjonsskrivet og
svarslippen skal sendes til den folkeregistrerte adressa til søkeren. For søkere mellom 6 og 16 år må
også den eller de med foreldreansvar skrive under på svarslippen.
For det tilfellet at søknaden ikke er formelt i orden, vil du få et eget brev om det.
Endring av fornavn
Personer over 16 år kan endre fornavn en gang hvert tiende år. Tiårsregelen gjelder likevel ikke
dersom du ønsker å endre fornavnet tilbake til det fornavnet du hadde før endringen eller dersom
det ligger føre "særlige grunner".
For personer under 16 år kan foreldre eller andre med foreldreansvar endre navnet til barnet. Er
barnet over 12 år, må også barnet selv samtykke.
Melding om å endre navn skal skrives på blankett GA 7700 og kan legges ved søknaden. Dersom du
vil vente med navnendring, kan navneendring meldes elektronisk via Altinn eller sendes på blankett
GA 7700 til ditt lokale skattekontor.

