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Sökande 

Sökande (den som vill adoptera) Personnummer 

  

Adress Postnummer Ort 

   

Telefon dagtid (även riktnummer) E-post 

  

 
Sökande 
(om mer än en) 
Sökande Personnummer 

  

Adress Postnummer Ort 

   

Telefon dagtid (även riktnummer) E-post 

  

 
Adoptivbarn 
Adoptivbarn (den som ska adopteras) Personnummer 

  

Adress Postnummer Ort 

   

Telefon dagtid (även riktnummer) E-post 

  

 
 
______________________________________________________________ 
(Skäl för ansökan såsom uppgifter om sökanden/-a, barnet, anledning till ansökan etc. Om ytterli-
gare utrymme för anteckningar behövs går det bra att skriva på lösblad som sedan biläggs ansökan) 

 
 
______________________________________________________________ 
(Övriga upplysningar. Här ska anges adress till biologisk förälder och, om adoptionen avser en 
vuxen person, om denne vill behålla sitt efternamn efter adoptionen)  
 
Till ansökan bifogas personbevis för sökanden/-a och barnet, samtycke från barnet självt då det fyllt 
12 år, barnets vårdnadshavare, samt make/sambo till den som ska adoptera sin make/sambos barn. 
Även övriga handlingar som sökanden/-a önskar åberopa ska bifogas. Personbevisen bör inte vara 
äldre än tre månader och de ska ha som ”ändamål” adoption (beställs hos Skatteverket).  
 

Handlingar som bifogas: 

1. Personbevis för sökanden          ☐ 

2. Personbevis för adoptivbarnet          ☐ 

3. Eventuella samtycken                                                             ☐ 
(se särskild blankett) 

4. Övriga handlingar            ☐ 

(ange vilka) 
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Jag/vi intygar att ersättning för adoptionen har varken getts eller utlovats. Inte hel-
ler har avtalats om bidrag till barnets underhåll.  
 
Underskrifter 
Sökande 

Ort och datum  

 

Namnteckning sökande  

Ort  

Namnförtydligande 

 

 
Sökande 
(om mer än en) 
Ort och datum  

 

Namnteckning sökande  

Ort  

Namnförtydligande 

 

 
Ansökningsavgift (för närvarande 900 kronor) betalas med betalkort i Varbergs 
tingsrätts reception, alternativt betalas in till tingsrätten via Sveriges domstolars bet-
altjänst på internet. Betaltjänsten nås på betala.domstol.se.  

 

file://///domfil/share/TVA/gemensam/Reception/Checklistor%20ärenden/Färdiga%20för%20granskning%20till%20Sofie%20och%20Lisa/betala.domstol.se

