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Spørgsmål nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefæl-

les mellem- og efternavn m.v.) (L 107): 

 

”Ministeren bedes kommentere henvendelse af 19/2-09 fra 

Trans-Danmark, jf. L 107 – bilag 6.” 

 

Svar: 

 

1. Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle fremsætter i de-

res henvendelse til Folketingets Retsudvalg bl.a. et forslag om, at der bør 

fastsættes særlige krav til Sexologisk Kliniks inddragelse i sager, hvor en 

person ønsker et navn, der betegner det modsatte køn.  

 

Det anføres i den forbindelse i henvendelsen, at der bør fastsættes et krav 

om, at disse sager skal færdigvurderes af Sexologisk Klinik efter maksi-

malt 2 besøg, samt at Sexologisk Klinik vil skulle begrunde deres vurde-

ring udførligt, ligesom ansøgeren skal have mulighed for at påklage afgø-

relsen til Familiestyrelsen. 

 

2. Justitsministeriet kan oplyse, at der i sager, hvor der ansøges om et 

navn, der betegner det modsatte køn, indhentes en erklæring fra Rigshos-

pitalets Sexologiske Klinik.  

 

Det er med lovforslaget hensigten, at den administrative procedure for 

navneændring for personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, 

skal tilrettelægges således, at proceduren kommer til at svare til den pro-

cedure, der anvendes i dag i forhold til de egentlige transseksuelle. 

 

For så vidt angår forslaget om, at Sexologisk Klinik skal færdigvurdere 

en sag efter maximalt 2 besøg, er det Justitsministeriets opfattelse, at Se-

xologisk Klinik som den sagkyndig instans på området i hvert enkelt til-

fælde konkret skal kunne tilrettelægge det praktiske og fornødne forløb 

for vurderingen af de pågældende sager. 

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 4.2 i lovforslagets almindelige bemærk-

ninger samt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1 

og 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget. 


