
Erklæring fra brudefolkene før 
 prøving av ekteskapsvilkårene 

Skjemaet sendes skattekontoret 
Etternavn Fornavn og mellomnavn 

            
Født (dato og år) Personnr. (5 siffer) Fødested/-land 

                  
Statsborgerskap *) Telefon *) Hvis du er utenlandsk statsborger, må du vedlegge dokumentasjon 

som viser at du har lovlig opphold i Norge. Se punkt nr. 2 G på side 2.             
Nåværende bosted (full adresse) Nåværende bostedskommune 

            
Bosted etter vigselen (full adresse) Bostedskommune etter vigselen 

            
 
Tidspunkt og sted for vigselen 
Når og hvor skal ekteskapet inngås? 

Prøvingen er gyldig i 4 måneder.       
 
Før ekteskap kan inngås, skal brudefolkene hver for seg svare skriftlig på disse spørsmålene: 
1a. Hvem skal du gifte deg med? 

*) § 3 første ledd: «Ekteskap kan ikke inngås mellom slektninger i rett opp- 
   eller nedstigende linje eller mellom søsken»  
   Se side 2 for hele § 3. 

      

1b. Er du så nær beslektet med den du skal gifte 
deg med, som nevnt i ekteskapsloven § 3? *) 

 

 Ja  Nei 

 
Tidligere ekteskap og barn 
2a. Har du vært gift/registrert som partner før? 2b. Hvor mange ganger? 2c. Hvorledes ble i tilfelle siste ekteskap/registrerte partnerskap oppløst? 
  Ja  Nei       ved skilsmisse  ved oppløsning (§24)  ved død 

2d. Siste ektefelle/partners navn Hvis du svarer ja på spørsmål 2 og/eller 3, må den du skal gifte deg med skrive 
under her som bevis på at hun/han er kjent med dette.       

2e. Sitter du i uskiftet bo etter tidligere samboer Hvis du svarer ja, se 
punkt E) i rettledningen 

 
etter arveloven § 28c?  Ja  Nei  

3a. Har du barn med andre enn den du skal gifte 
deg med, eller har du adoptivbarn? (Opplysnings- 

3b. Hvor mange?  
 

plikten gjelder ikke barn 
som er adoptert bort)  Ja  Nei      
3c. Venter du barn med en annen enn den du skal gifte deg med?    
  Ja  Nei  Underskrift  
 
Sykdommer 
4a. Har du smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang? Hvis du svarer ja på spørsmål 4, må den du skal gifte deg med skrive under her 

som bevis på at han/hun er kjent med dette og har fått muntlig veiledning av en 
lege om farene ved sykdommen. 

  Ja  Nei 

4b. Har du i tilfelle fått muntlig veiledning av en lege om farene ved    
sykdommen?  Ja  Nei  Underskrift  

 
Erklæring og underskrift 
Jeg erklærer på ære og samvittighet at svarene er riktige. Jeg erklærer også på ære og samvittighet at jeg inngår ekteskapet frivillig og 
anerkjenner menns og kvinners like rettigheter etter norsk lov. (Se punkt 2 H på side 2.) Jeg er kjent med at falsk forklaring medfører straff 
med fengsel opptil 2 år og at bigami straffes med fengsel inntil 6 år. 

 

           
 Sted og dato   Underskrift (fullt navn)  

Ønsker du at prøvingsattest skal sendes til vigsler?  
  Ja  Nei  

Hvis ja, oppgi vigslers navn, embete og embetets adresse: 
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Rettledning for brudefolkene om prøving av ekteskapsvilkårene m.m. 
1. Prøving av ekteskapsvilkår 
Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om 
ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen 
skal foretas av folkeregistermyndigheten (skattekontoret). Se 
www.skatteetaten.no for oversikt over skattekontorene. Uten 
prøving er ekteskapet ikke gyldig. 1 

2. Dokumentasjon 
Til bruk for prøvingen skal brudefolkene legge fram følgende 
opplysninger og dokumenter: 
A) Egenerklæring 2 fra begge brudefolkene (forsiden av dette 

skjemaet, Q-0150). 
B) Opplysninger om navn og alder: Er brudefolkene bosatt i 

Norge, kontrollerer folkeregistermyndigheten selv at 
opplysninger om navn og alder som brudefolkene har gitt i 
egenerklæringen, er rette. I andre tilfeller må som regel 
«annet tilfredsstillende bevis for navn og alder» fremlegges, 
for eksempel pass, bankkort eller norsk eller utenlandsk 
fødselsattest. Personer som ikke er bosatt i Norge må 
fremlegge kopi av pass eller gyldig reisedokument. 

C) Erklæring fra en forlover for hver av brudefolkene, på 
skjema Q-0151. Forloverne må være fylt 18 år. 

D) Tidligere ekteskap: Dersom noen av brudefolkene tidligere 
har vært gift, må det legges fram bevis for at dette 
ekteskapet er opphørt ved død, skilsmisse eller oppløsning 
(§ 24). Dette gjelder ikke hvis skilsmissen eller dødsfallet er 
registrert hos folkeregistermyndigheten. Utenlandsk 
skilsmissebevilling eller dom må først godkjennes av 
fylkesmannen. Godkjenning er som regel ikke nødvendig av 
bevilling, eller dom fra et annet nordisk land, når begge er 
nordiske borgere. Tilsvarende gjelder for den som tidligere 
har inngått registrert partnerskap. 

E) Opplysninger om skifte: Den som tidligere har vært gift og 
ved ekteskapets opphør levde i formuesfellesskap, må ha 
erklæring fra tidligere ektefelle, arvingene eller skifteretten, 
om at skifte er foretatt eller påbegynt. Dersom den som skal 
gifte seg sitter i uskiftet bo etter en tidligere samboer må det 
innhentes erklæring fra arvingen(e) etter tidligere samboer. I 
erklæringen må det bekreftes at boet er skiftet eller skifte er 
innledet eller at arvingen(e) samtykker i at han/hun beholder 
boet uskiftet. Erklæringen om skifte fra tidligere ektefelle eller 
arvingene kan gjøres på eget skjema, Q-0160. Slik erklæring 
er ikke påkrevet dersom det på annen måte legitimeres at 
skifte er foretatt eller påbegynt. Er det gått mer enn 2 år 
siden ekteskapet ble oppløst og dette opphørte på annen 
måte enn ved død, er det tilstrekkelig at vedkommende 
opplyser at det er skiftet med den tidligere ektefelle. 
Tilsvarende gjelder for den som tidligere har inngått registrert 
partnerskap. 

F) Ekteskapsattest eller liknende dokumentasjon for 
utenlandsk statsborger: For utenlandsk statsborger som 
ikke er fast bosatt her i landet, skal det vanligvis foreligge 
attest fra offentlig myndighet i vedkommendes hjemland om 
at det ikke er noe til hinder for at hun eller han inngår 
ekteskap i Norge. Attesten må vanligvis være påført 
«apostille» -stempel eller være legalisert av 
utenriksdepartementet i utstederstaten. 

G) Lovlig opphold: En utenlandsk statsborger som skal inngå 
ekteskap i Norge, må legge fram dokumentasjon som viser at 
hun eller han har lovlig opphold i riket. Alle utlendinger som 
har gyldig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller 
bosettingstillatelse, har lovlig opphold i Norge. I tillegg finnes 
det andre lovlige oppholdsgrunnlag. 

H) Frivillighet: Det følger av ekteskapsloven at ekteskap skal 
inngås av egen fri vilje. Et ekteskap som ikke er inngått 
frivillig, kan kjennes ugyldig (ekteskapsloven § 16). Det å 
tvinge noen til å inngå ekteskap kan straffes med fengsel i 
inntil 6 år (straffeloven § 222). Det følger videre av 
ekteskapsloven at hver av ektefellene har lik rett til 
skilsmisse. 

 

3. Prøvingsattest 
Når prøvingsinstansen (se pkt. 1) finner at brudefolkene 
oppfyller ekteskapsvilkårene, skal brudefolkene få en attest 
som viser at det ikke er noe til hinder for at ekteskap blir 
inngått. Prøvingsattesten sendes som regel til partenes 
bostedsadresse, eller kan leveres ut personlig mot fremvisning 
av legitimasjon. Vigsler må ha prøvingsattesten før vigsel. 
 
Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen. Er attesten 
eldre enn fire måneder, skal ny prøving finne sted. 
 
4. Vigselsattest 
Folkeregistermyndigheten (skattekontoret) vil utstede 
vigselsattest når de har mottatt melding om vigselen. 
Brudefolkene kan få en midlertidig vigselsattest av vigsler. 

5. Navn 
Dersom brudefolkene ønsker å endre navn i forbindelse med 
vigselen, må skjema «Melding om endring av navn» (GA- 7700) 
sendes folkeregistermyndigheten (skattekontoret). Se 
www.skatteetaten.no for oversikt over skattekontorene. 
Skjemaet kan en få hos prøvingsmyndigheten eller vigsler eller 
det kan lastes ned fra Statlig blankettarkiv på 
http://blanketter.dss.dep.no. 

Brudefolkene kan levere/sende inn skjemaet sammen med 
egenerklæringene mv. Brudefolkene får da utstedt vigselsattest 
påført nytt navn etter vigselen. Norske borgere bosatt i utlandet 
må som hovedregel søke myndighetene i bostedslandet om 
endring av navn. 

6. Informasjon 
Mer informasjon om inngåelse av ekteskap finnes på 
www.regjeringen.no 

 
1. For personer som oppholder seg i Norge uten å være 

registrert bosatt, foretas prøvingen av 
folkeregistermyndigheten på oppholdsstedet. For brudefolk 
som er bosatt i utlandet, skal prøvingen som hovedregel 
foretas av folkeregistermyndigheten på en av partenes siste 
registrerte bosted i Norge. For norske borgere som er tildelt 
fødselsnummer (for eksempel i forbindelse med 
passutstedelse), og som ikke noen gang har vært registrert 
bosatt i Norge, skal prøvingen foretas av Skatt nord - 
Hammerfest, Personregisteret, 9613 Hammerfest. Nevnte 
kontor foretar også prøving for personer som aldri har vært 
registrert hos folkeregistermyndigheten og som er fast 
bosatt i utlandet utenfor embetsdistrikt til den norske 
utenriksstasjonen. Norske utenriksstasjoner foretar bare 
prøving for norske statsborgere som aldri har vært registrert 
i Det sentrale folkeregister (dvs. ikke tildelt fødselsnummer) 
og som er fast bosatt i stasjonens embetsdistrikt. 

 
2. Ekteskapsloven § 3 lyder: «Ekteskap kan ikke inngås 

mellom slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller 
mellom søsken. 

I forhold til adoptivbarn gjelder forbudet overfor både den 
opprinnelige slekt og adoptivforeldrene og deres slekt. Er 
adoptivbarnet blitt adoptert på ny, kan fylkesmannen likevel 
samtykke i ekteskap mellom adoptivbarnet og en av de 
opprinnelige adoptivforeldrene eller dennes slektning.» 
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