Reglement –
borgerlig vigsel
Ørland kommune
Gjeldende fra 01.01.2020

Reglement
Vedtatt av Fellesnemnda Ørland/Bjugn - sak 19/47 i møte 29.08.2019.
Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingretten til
kommunene overført. Lovendringen innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra
tingretten til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som
kommunestyret selv gir slik myndighet.
1. Vigselsmyndighet
Personer med vigselsmyndighet må enten ha et ansettelsesforhold eller være
folkevalgt i kommunen. Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke
lenger er folkevalgt eller vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes.
Vigselsmyndigheten vil også opphøre dersom kommunestyret trekker tilbake
tildelingen
 Vigsler foretas primært av ordfører eller varaordfører
 Vigselsmyndighet delegeres også til rådmann, kommunalsjefene og
formannskapets medlemmer
 Kommunale vigslere har anledning til å vie brudepar i hele Norge, inkludert
Svalbard. Det er ikke anledning til å vie brudepar i utlandet
 Kommunale vigslere har ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel
når brudeparet oppfyller vilkårene for vigsel og det foreligger
prøvingsattest
2. Taushetsplikt
Søknad om vigsel og gjennomføring av vigsel er underlagt taushetsplikt inntil vigsel
er gjennomført
3. Hvem kan vigsles
 Alle kan vigsles i Ørland kommune, uansett bosted
 Par som oppfyller vilkårene for inngåelse av ekteskap, og kravene til
prøving, har krav på vigsel i Norge
4. Søknad om vigsel
 Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside
 Original prøvingsattest fra folkeregisteret (skatteetaten) og kopi av
brudeparets legitimasjon vedlegges
 Søknad, kopi av gyldig legitimasjon og prøvingsattest må være sendt
kommunen senest 2 uker før vielsesdato
5. Gyldig legitimasjon
Pass eller norsk førerkort med bilde og personnummer
6. Sted for vigsel
 Seremonirommet ved Ørland Kultursenter eller annet egnet lokale
 Vigselen kan også foretas på sted som paret selv har valgt. Ørland kommune
(vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne sted for vigselen

7. Tidspunkt for vigsel
Ørland kommune åpner for vigsel en dag pr uke, primært på fredager innenfor
kommunens normalåpningstid. Vigsleren selv har myndighet til å vurdere vigsel på
andre dager eller tidspunkt for å imøtekomme paret som skal gifte seg
8. Rammer for vigselen
Ørland kommune har ansvaret for selve vigselsseremonien og standard
tilrettelegging av egnet og høytidelig innredet seremonirom. Pynt, dekorasjoner,
musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av paret selv.
9. Kostnader
a. Vielsen er gratis
b. Bruk av kommunale lokaler/eiendom er gratis. Eventuell leie av andre lokaler
bestilles og dekkes av paret selv
c. Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk og øvrige innslag ved vielsen dekkes
av paret selv
d. Dersom paret ønsker å vigsles utenfor fastsatt vigselstilbud eller kommunens
grenser (vigsel kan ikke foregå utenfor Norges grenser av kommunale
vigslere), men at vigsleren skal være fra Ørland kommune, må dette
organiseres av paret selv. Paret må dekke reiseutgifter for vigsleren og
andre merutgifter dette medfører for kommunen
e. Påløper det utgifter som må dekkes av paret selv, skal dette kommuniseres ut
godt på forhånd
10. Rutine for gjennomføring av vigsel
a. Brudeparet møter opp til avtalt tid og sted
b. Vigsler gjennomfører vielsen
c. Vigselsformularet setter et minimumskrav til innhold i vigselen, er fastsatt ved
kongelig resolusjon og skal benyttes ved borgerlig vigsel. Det er rom for å
tilpasse seremonien med eksempelvis sang, musikk, utveksling av ringer,
tekstlesing e.l.
d. Det settes av 15 minutter pr. vigsel. Selve vigselsformularet tar ca 5 minutter.
Paret selv har da 10 minutter tilgjengelig for egne aktiviteter i forbindelse
med seremonien
e. Vigselen kan foregå på både norsk og engelsk. Dersom en av partene ikke
forstår et av disse språkene, plikter disse selv å stille med kvalifisert tolk og
dekke utgiftene forbundet med dette
f. Det skal være 2 vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis
forloverne, men det kan også være to andre myndige personer
g. Til slutt signerer ekteparet, vitner og vigsler vigselsprotokollen
h. Ekteparet får med seg en kopi av signert vigselsprotokoll
i. Endelig vigselattest kommer tilsendt ekteparet fra folkeregisteret etter at
kommunen og folkeregisteret har ferdigbehandlet saken
Rådmannen har myndighet til å fastsette rutiner for gjennomføring av vigsler i
Ørland kommune.
11. Informasjon om reglement og rutiner
Reglement og rutiner for vigsler i Ørland kommune kunngjøres på kommunens
hjemmesider og sosiale medier
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