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Borgerlig vigsel i Nord-Aurdal kommune - informasjon

Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringen medfører at ansvaret for
gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene. Nord-Aurdal
kommune har mottatt brev fra Barne- og likestillingsdepartementet, datert 30. juni 2017, der
det gis informasjon om endringer i ektesksapsloven. I henhold til brev fra departementet,
datert 1. september 2017, informeres det om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven
vedrørende kommunale vigsler gjeldende fra 1. januar 2018.
I Nord-Aurdal kommune har kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 057/17, kommunale
vigsler.
Vilkår for å gifte seg
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at
de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten
(skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap
er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/
Bestille tid til vigsling
Når du har mottatt prøvingsattest kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid og sted.
Dette må gjøres i god tid, senest tre uker før vigselsdatoen.
Gyldig legitimasjon
Gyldig legitimasjon er gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og
fødselsnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.
Sende eller levere papirene
Prøvingsattest og kopi av legitimasjon må sendes inn senest to uker før ønsket vigselsdato.
Original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av brudeparets legitimasjon sendes deretter
til: Nord-Aurdal kommune, pb. 143, 2901 Fagernes
Dokumentene kan også leveres i lukket konvolutt i rådhusets resepsjon. Konvolutten må
merkes tydelig at den gjelder vigsler.
Besøksadresse:
Rådhuset
Jernbanevegen 22

Postadresse:
Postboks 143
2901 Fagernes

Telefon:
61 35 90 00

Telefaks:
«Sse_Fax»

Organisasjonsnummer: 961381908
E-post: nak@nord-aurdal.kommune.no
www.nord-aurdal.kommune.no

Reservere tid
Dersom dere ønsker å reservere tid mer enn fire måneder i forveien, ta kontakt med
kommunen for nærmere avtale. Endelig bekreftelse på vigselsdato vil bli sendt dere når
kommunen har mottatt prøvingsattesten.
Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder.
Tilbud om vigsel - tid/sted
Alle som ønsker borgerlig vigsel i Nord-Aurdal tilbys følgende:
 Tilbud om vigsel gis til alle – både kommunens innbyggere og personer fra andre
kommuner.
 Vigsler gjennomføres i kommunestyresalen på rådhuset på Fagernes, fredager i
tidsrommet kl. 10.00-15.00.
 Ønske om annet sted eller lokale, pynt, kulturelle innslag osv. må ordnes av
brudeparet selv.
Vigselsmyndighet
 I henhold til vedtak i kommunestyrets sak 057/17, er det ordfører og varaordfører som
har vigselsmyndighet direkte etter loven. Kommunestyret har delegert i tillegg
vigselsmyndighet til rådmannen selv, eller den han delegerer myndigheten til.
 Vigsleren tar kontakt med brudeparet for nærmere avtale om vigselsseremonien.
Vigselsdagen-/seremonien
 Før vigselsseremonien starter, framlegges gyldig legitimasjon.
 Gjennomgang av eventuelle tilpasninger som er avtalt på forhånd om seremonien.
 To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre
personer som er myndige.
 Dere blir vist inn i vigselsrommet, eventuelt andre lokaler/steder der vigselen skal
utføres. Seremonien varer ca. 10-15 minutter.
 Vigsleren leser det borgerlige vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig
vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere
for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.
 Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette
før seremonien starter.
 Kulturelle innslag i forbindelse med seremonien kan tilpasses dersom brudeparet
ønsker det. Brudeparet organiserer eventuelle kulturelle innslag selv. Det er viktig at
vi er informert om dette på forhånd.
 Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien dersom brudeparet
godkjenner det.
 Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest
blir ettersendt av folkeregisteret.
Kostnader
 Vigsler på rådhuset fredag mellom kl. 10.00-15.00 utenom skoleferier er gratis for
alle.
 Vigsler andre hverdager i tidsrommet kl. 09.00-15.00 – påbegynt time – er kr. 500, Vigsler hverdager etter kl. 15.00, samt lørdager/søndager/helligdager per påbegynt
time, kr. 900, Vigsler utenfor rådhuset, medgått tid for vigsler tur/retur rådhuset, i tillegg per
påbegynt time, kr. 500,-
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Nyttige lenker
Ekteskapsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47?q=ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1421
Forskrift om registrering og melding av vigsler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-11-20-854
Rundskriv Q-11/2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-q-11-2017-om-kommunalevigsler/id2572038/?q=Q-11/2017
Borgerlig vigselsformular
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263

Spørsmål om kommunale vigsler kan rettes til:
Anne Møller
politisk sekretær
Nord-Aurdal kommune
Tlf. 61359256

Med hilsen
Anne Møller
politisk sekretær
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift
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