
 
Til deg som vigsler,  
 
I juni lanserer Skatteetaten en ny, digital innloggingstjeneste for prøving av ekteskapsvilkår. 
Det betyr at par som ønsker å gifte seg, vil kunne logge seg inn via skatteetaten.no, invitere 
forlover eller vitne til å gjøre det samme, og på kort tid få behandlet sin ekteskapsprøving 
digitalt. 
 
Å søke om prøving digitalt er mye enklere for brudeparet, og vi i Skatteetaten anbefaler alle 
brudepar å benytte den nye innloggingsløsningen. Vi ber med dette alle vigslere om å 
oppdatere den informasjon dere deler, muntlig og skriftlig, internt og med kommende 
brudepar, om hvordan prøving foregår.  
 
Overgang til ny, digital løsning: 
Den første versjonen av tjenesten kan alle som ønsker å gifte seg etter norsk rett benytte. 
Vår neste versjon, som vi håper å kunne tilby rett over sommeren, vil også håndtere par som 
gifter seg etter utenlandsk rett. 
 
Allerede nå, mens vi pilotererer løsningen, vil dere vigslere kunne motta prøvingsattester fra 
Folkeregisteret som vil se annerledes ut fordi vi moderniserer Folkeregisteret. På de nye, 
digitale prøvingsattestene vil stempel og signatur forsvinne.  
 
Prosessen for prøving av ekteskapsvilkår endres slik: 

 Prøving av ekteskapsvilkår skjer digitalt. (NB! Prøvingsattest og vedtaksbrev vil bli 
sendt elektronisk til altinn. Det betyr at løsningen kun anbefales der ingen av 
ektefellene har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.)  

 Kommende brudepar og deres forlovede eller vitner kan fylle ut de nødvendige 
erklæringer ved å logge seg inn på skatteetaten.no 

 Saksbehandlingstiden blir raskere, og i mange tilfeller helautomatisk 

 Prøvingsattesten kan lastes ned digitalt.  

 NB! Prøvingsattesten du som vigsler mottar, vil være uten underskrift og stempel, 
fordi den er utstedt digitalt fra Folkeregisteret* 

 Brudeparene kan sende prøvingsattesten videre til vigsler via 
videresendingsfunksjonen i Altinn, eller ta med en papirutskrift. Begge er gyldige 
uten signatur og stempel.  

 Vigsler skal sende tilbake ferdig utfylt prøvingsattest til vigselsmyndighet innen 3 
dager. Den skal sendes til dokumentsenteret i regionen der en av brudefolkene 
bor**: 

 
Skatt Midt-Norge 
Postboks 2060 
6402 Molde 
 
Skatt Nord 
Postboks 6310 
9293 Tromsø 
 
Skatt vest 
Postboks 8103 

4068 Stavanger 
 
Skatt sør 
Postboks 2412 
3104 Tønsberg 
 
Skatt øst 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 
 

http://skatteetaten.no/
http://skatteetaten.no/


 

 
 

*Det gjøres endringer i skjemaet Prøvingsattest/Melding om vigsel/vigselsbok som kommer fra 
Prøvingsmyndigheten via brudeparet. Under feltet for «Prøvingsattest» vil følgende endringer komme: 

 Feltene med «Embetsstempel» og «Tjenestemannens underskrift og navn med blokkbokstaver» vil bli 
fjernet 

 Det vil fremkomme informasjon om at dokumentet er godkjent elektronisk og derfor ikke har fysisk 
signatur. 

 Adressen til den prøvingsmyndighet som har foretatt prøvingen vil ikke fremkomme 

 
** Er du usikker på hvilken region du skal sende til? Her er en oversikt over hvilke skattekontor som hører til de 
ulike regionene:https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor   

 
Om endringen: 
I dag må brudepar og vitner fylle ut papirskjema og sende dette med brevpost til 
skattekontoret. Saken behandles manuelt, og prøvingsattest sendes tilbake til brudeparet 
med brevpost. Nå blir hele prøvingsprosessen digitalisert, med digitale erklæringer, 
automatisert saksbehandling og digital prøvingsattest som brudeparet kan laste ned via 
Altinn. Løsningen er enklere, raskere og svært sikker.  
 
Norge får nytt Folkeregister i 2019. Den nye digitale tjenesten for prøving av ekteskap inngår 
som en av leveransene i dette moderniseringsarbeidet. 
 
Oppdatering av vigslingsmyndighetens kommunikasjon ut: 
Vedlagt finner dere en tekst til fri videre benyttelse, med informasjon om prøving av 
ekteskap i ny løsning. Denne teksten er myntet på kommende brudepar. Vi håper 
informasjonen kan komme til nytte i deres kommunikasjon, og også publiseres – som den er, 
eller tilpasset deres behov – i deres relevante kanaler, på nett eller andre steder.  
 
Vi ber samtidig alle vigslere hente nye skjema fra statlig blankettarkiv: 
https://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=936&epslanguage=nb-NO  
Her ligger både Q-0150 (egenerklæring for brudefolket) og Q-0150 (forlovererklæringen), 
oppdatert pr mai i år.  
 
 
 
Med beste hilsen  

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor
https://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=936&epslanguage=nb-NO

