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Ansökan om tillstånd för halv-
syskon/adoptivsyskon att få gifta sig 

    

 

 
 

 
 
 
Ni som är halvsyskon/adoptivsyskon måste ha 
länsstyrelsens tillstånd för att få gifta er. 
Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) säger att tillstånd 
ska sökas hos länsstyrelsen i det län där du bor. 
 
Länsstyrelsen utreder om det finns tillräckliga skäl 
att ge dispens för giftermål. Tillstånd ges endast i 
undantagsfall.  
 
Särskilda skäl för att få tillstånd 
Länsstyrelsen gör en helhetsbedömning av 
ansökan. I denna bedömning vägs alla förhållanden 
in. Bland annat de särskilda skäl som åberopas i 
ansökan.  
 
Vår Service 
Länsstyrelsen i Skåne län förklarar gärna eventuella 
oklarheter per telefon eller e-post.  
 
Vår handläggningstid är normalt 2 till 4 månader 
från den dag vi fått en ansökan. 
 
När vi fått er ansökan skickas den på remiss till 
socialnämnden i den kommun där ni bor. 
Nämnden tar kontakt med er och ni får träffa en 
handläggare som efter utredning skriver ett 
yttrande till oss. När vi har fått detta ges ni 
möjlighet att lämna synpunkter på det. Därefter 
fattar vi beslut i ärendet.  
 
Om ni inte ges tillstånd för giftermål kan ni 
överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.   
 
Instruktioner 
Ansökan ska skrivas under av båda sökande. 
Namnteckningarna ska bevittnas av två personer. 
 
Särskilda skäl för att få tillstånd ska anges i ansökan.  
 

 
Nödvändiga bilagor 
Följande handlingar ska bifogas ansökan: 
 Personbevis för sökandena. Personbevisen får 

inte vara äldre än tre månader. Om person-
bevis inte går att få fram ska kopior av pass 
bifogas ansökan.  

 Intyg som visar att det finns särskilda skäl för 
att ingå äktenskap. 

 Fullmakt för ombud. Fullmakt ska endast 
lämnas om någon annan ska företräda 
sökande.  

 
Information 
Mer information om äktenskapstillstånd finns på 
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/skane  
 
Det går också bra att ringa till Länsstyrelsen, 
Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00  
eller skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se  
 
Ansökan skickas till:  
Länsstyrelsen Skåne 
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 
 
 
Information om  
personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och behandlar 
de personuppgifter som du lämnar  
till oss för att vi ska kunna hantera din ansökan  
på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbets-
uppgifter. Vi behandlar personuppgifterna  
enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen  
(SFS 1998:204). Syftet med lagen är att skydda 
människor mot att deras personliga integritet 
kränks genom felaktig behandling av person-
uppgifter. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få 
besked om hur dina personuppgifter behandlats. 
Upptäcker du felaktigheter är vi skyldiga att på din 
begäran rätta uppgifterna.  
 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
mailto:skane@lansstyrelsen.se
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Ansökan om tillstånd för halv-
syskon/adoptivsyskon att få gifta sig 

    

 
 
 

Länsstyrelsen Skåne 
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

Sökande  
Namn 

 
Personnummer 
 

Telefon 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Datum  
 

Underskrift 

 
Sökande  

Namn 
 

Personnummer 
 

Telefon 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Datum  
 

Underskrift 

 

Sökandenas namnteckningar bevittnas av två personer 
Person 1 Underskrift 
 
 

Namnförtydligande 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Person 2 Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

 
Särskilda skäl för att få tillstånd 
 

 

 

 
Ange vilka bilagor som bifogas ansökan 

Personbevis för båda parter Intyg om särskilda skäl för att ingå äktenskap 

Fullmakt för ombud Utdrag ur domstolsbeslut 
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