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Barn 
Kennitala og nafn 

Yfirlýsing móður um faðerni barns 

og faðernisviðurkenning 

Væntanlegur fæðingardagur (ef barn er ófætt) 

 
Athugið! Tilkynna þarf nafn barns á eyðublaði A-101, sem er að finna á www.skra.is 

 

Móðir 
Ef móðir á ekki íslenska kennitölu þá þarf ljósrit af vegabréfi að fylgja 

Ef móðir er skráð með óupplýsta hjúskaparstöðu í þjóðskrá þarf hjúskaparstöðuvottorð hennar að fylgja, 

annars er ekki hægt að feðra barnið. 

Nafn Kennitala eða fæðingardagur 

Lögheimili 

 

 
Póstnúmer Staður 

 
Netfang Sími 

  
 

Lýstur faðir 
Ef lýstur faðir á ekki íslenska kennitölu þá þarf ljósrit af vegabréfi að fylgja 

Nafn Kennitala eða fæðingardagur 

Lögheimili 

 

 
Póstnúmer Staður 

 
Netfang Sími 
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Yfirlýsing móður 

Ég undirrituð lýsi hér með ofangreindan mann sem föður 

Dagsetning Undirskrift 

 

 

 

Faðernisviðurkenning 

Ég undirritaður viðurkenni að vera faðir ofangreinds barns 

Dagsetning Undirskrift 

 

 

 

Vottar 
Undirritaðir vottar staðfesta að lýstur faðir hefur undirritað yfirlýsingu þessa / kannast við undirritun sína 

í okkar viðurvist, sbr. 4.gr. barnalaga. Ef vottur á ekki íslenska kennitölu, þá þarf ljósrit af vegabréfi að 

fylgja. Vottar þurfa að hafa náð 18 ára aldri. 

Kennitala eða fæðingardagur Kennitala eða fæðingardagur 

 

Dagsetning undirskriftar Dagsetning undirskriftar 

 
Undirskrift Undirskrift 

 

 

Leiðbeiningar 

Afhending beiðnar: 

Eyðublaðið skal sent til Þjóðskrár Íslands, Borgartúni 21, 105 Reykjavík. 

Athugið 

Foreldrar þurfa að leita til sýslumanns vegna meðlags með barni sem og vegna forsjárbreytinga. 

Ef faðir er yngri en 18 ára þá þarf feðrun að fara fram hjá sýslumanni. 

Tilkynna þarf nafn barns á eyðublaði A-101 sem er að finna á www.skra.is. 
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