
Bestilling av borgerlig vielse

Informasjon

Om bestiller
Personalia bestiller

Om partner
Personalia partner

For å inngå ekteskap i Norge må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving 
av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av 
prøvingen vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra 
utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. 

Først når kommunen mottar gyldig prøvingsattest i original vil endelig tidspunkt for vielsen fastsettes. 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Fornavn Etternavn 

Adresse 

Postnr/sted 

Telefon 

Epost 

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan
inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Fødselsnummer (11 siffer) 

Fornavn Etternavn 

Adresse 

Postnr/sted 

Telefon 

Epost 
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Vielsen
Ønsket tidspunkt og sted for vielsen

Seremonien

Vitner

Vigselsformular

Midlertidig vigselsattest

Lørenskog kommune gjennomfører som hovedregel vielser fredager mellom kl. 12 og 15, i prøvesalen 
i Lørenskog hus.
Dato Klokkeslett 

Ca. hvor mange gjester vil være til stede ved vielsen? 

Norsk Engelsk Annet 
Språk 

Annet språk 

Hvis seremonien holdes på annet språk enn norsk eller engelsk må paret medbringe en kvalifisert tolk til 
seremonien. 

Ja Nei 
Planlegger dere kunstnerisk innslag under seremonien 

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med 
egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere beskrive dette her. 

Vigsleren kan lese opp kortere tekster under seremonien, men dette må avklares på forhånd. 
Hva slags kunstnerisk innslag planlegges? 

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer 
paret har med seg. I unntakstilfeller kan Lørenskog kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på 
forhånd.

Vi har to egne vitner 
Vi har kun ett eget vitne, og ønsker at Lørenskog kommune stiller med ett vitne 

Vitner 

Navn vitne 1 

Navn vitne 2 

Som standard vil det korte vigselsformularet leses opp under vielsen. Kryss av under hvis dere ønsker 
det utvidede vigselsformularet i stedet. 

Vi ønsker det utvidede vigselsformularet 

Senest tre dager etter vielsen sender Lørenskog kommune dere en midlertidig vigselsattest. Kryss av 
her dersom dere trenger den midlertidige vigselsattesten umiddelbart etter vielsen. 
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Annet

Dokumentasjon

   
  
  
  
  
  
  

Dersom brudeparet f.eks. har spesielle ønsker eller trenger særlige tilpasninger, bes dette opplyst her.  

Original prøvingsattest må sendes Lørenskog kommune via posten. Først når kommunen mottar gyldig 
prøvingsattest i original vil endelig tidspunkt for vielsen fastsettes. 

Send prøvingsattesten som brev til: 

Lørenskog kommune 
Postboks 304 
1471 Lørenskog 
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