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ANSÖKAN OCH FÖRSÄKRAN
Hindersprövning

Blivande make/partner Blivande maka/partner

Vi ansöker om prövning av hinder mot äktenskap/registrering av 
partnerskap (hindersprövning) och avger samtidigt följande försäkran

Personnummer/födelsetid (år, mån, dag) Personnummer/födelsetid (år, mån, dag)

Mellannamn, efternamn och alla förnamn Mellannamn, efternamn och alla förnamn

Utdelningsadress Utdelningsadress

Ortsadress (postnummer och ortnamn) Ortsadress (postnummer och ortnamn)

Telefon dagtid (även riktnummer) Telefon dagtid (även riktnummer)

Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande

jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap

Försäkran

jag har förut ingått äktenskap/låtit registrera 
partnerskap

Antal gånger

Såvitt jag känner till 

Försäkran

Antal gånger

*

Underskrift ** Underskrift **
Datum Datum

Namnteckning Namnteckning

** Försäkran ska undertecknas.

Blivande make/maka/partner (namn)
Vi vill att intyg om hindersprövning sänds till

Myndighetens anteckningar

Skatteverket utfärdar intyg om hindersprövning. Intyget 
gäller i fyra månader. Intyget lämnas till vigsel- eller 
registreringsförrättaren.
Anmälan om efternamn ska göras på blankett SKV 7631a.
Ansökan om hindersprövning och försäkran sänds till
Skatteverket.

Skatteservice

Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: www.skatteverket.se
Servicetelefon: 020-567 000

Personlig service:
Skatteupplysning: 0771-567 567
Växel: 0771-778 778

De som är halvsyskon får ingå äktenskap/registrera partnerskap efter tillstånd av länsstyrelsen. Detsamma gäller 
dem som är helsyskon genom adoption. Om du bifogar tillstånd av länsstyrelsen ska du inte fylla i detta alternativ.

är jag och min blivande make/maka/partner inte helsyskon 
eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led.

är vi inte halvsyskon * är vi inte halvsyskon *

Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande

jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap

jag har förut ingått äktenskap/låtit registrera 
partnerskap

Såvitt jag känner till 
är jag och min blivande make/maka/partner inte helsyskon 
eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led.

Bilaga bifogas
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