
 

Rutiner ved kommunal vigsel 

Brudeparets ansvar: 

 Søke skatteetaten om prøvingsattest (behandlingstid 2-3 uker). – se:  
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-
samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/ 

o Egenerklæring – fylle ut hver sin 
o Forlovererklæring – fylles ut av to forlovere – en fra hver side 
o Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere 
o Melding om endring av navn, dersom du skal bytte navn 

 Fra juni 2018 kan dere søke om prøving av ekteskap digitalt hvis dere har norske 
personnummer.  

o Brudepar og forlovere må logge seg på skatteetaten.no. Alle må fylle ut hvert sitt 
skjema. 

o Dere får melding når prøvingsattesten er ferdig behandlet og kan logge dere inn i 
Altinn for å laste den ned og skrive den ut eller sende den videre til vigsler. 

 Sørge for at prøvingsattesten sendes til kommunen. NB! Prøvingsattesten er gyldig i fire 
måneder fra utstedelse.  

 Avtale tidspunkt for vigselen med kommunen. Sammen med vigsler/vigslers representant 
fylle ut og skrive under avtale for vigselen. 

 Bestille og organisere pynt, dekorasjoner, musikk eller andre innslag i forbindelse med 
seremonien. Kostnadene dekkes av brudeparet selv. 

 To vitner skal være tilstede under seremonien.  Dette kan være forloverne eller to andre 
myndige personer. 

 Legitimasjon (f.eks. pass, førerkort eller bankkort m/bilde) dersom vigsleren ikke kjenner 
brudeparet eller vitnene. 

Vigslerens ansvar: 

 Ordfører og varaordfører er vigslere.  

  Ordføreren skal i samarbeid med øvrige vigslere fastsette dager for vigsler for et kalenderår 
om gangen (reglement for borgelige vigsler i Flesberg kommune pkt. 4). 

 Avtale med brudeparet tidspunkt og sted for vigselen. Sammen med brudeparet fylle ut og 
skrive under avtale for vigselen. (Kan utføres av vigslers representant) 

 Levere avtale om vigsel og evt. prøvingsattesten til journalføring. 

 Gjennomføring av vigselen 
o Sjekke at prøvingsattest er mottatt 
o Sjekke/godkjenne legitimasjon for brudepar og vitner 
o Gjennomføre seremonien i hht vigselsformularet 
o Melding om vigsel/Vigselsbok fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål skal besvares så 

langt de passer. Brudeparet og vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. 

 Midlertidig vigselsattest 
o En bekreftet kopi av vigselsmeldingen gis til brudeparet og utgjør midlertidig 

vigselsattest. (Dersom dette ikke lar seg gjøre, ettersendes meldingen). 
o Vigselsmeldingen leveres til journalføring. 

Journalføring m.m. 

Journalføring og arkivering av vigselsdokumentene skjer i hht til egen arkivrutne. 

Bekreftet kopi av vigselsbok sendes folkeregisteret innen 3 dager etter vigselen. 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/

