
  
Skjema 

Personopplysninger innsender og kommende ektefelle
Personopplysninger innsender

Kommende ektefelle

Bestilling av borgerlig vigsel 

Ja 
Nei 

Er du norsk statsborger? 

 
Fødselsnr (11 siffer) 

Mann (male) 
Kvinne (female) 

Angi kjønn (gender) 

 
DUF-number/ social security number 

 
Citizenship/Statsborgerskap 

 
Fornavn 

 
Etternavn 

   
  

Adresse 

 
Postnr/sted 

 
E-post 

 
Mobil 

Ja 
Nei 

Er kommende ektefelle norsk statsborger? 

 
Fødselsnr (11 siffer) 

Mann (male) 
Kvinne (female) 

Angi kjønn (gender) 

 
DUF-number/ social security number  

 
Citizenship/Statsborgerskap 

 
Fornavn 

 
Etternavn 

   
  

Adresse 

 
Postnr/sted 
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Dato og klokkeslett

Legg-til ønskede datoer for vielsen 1

Legg-til ønskede datoer for vielsen 2

 

 
E-post 

 
Mobil 

Vielser vil skje på ordinære virkedager, mandag til fredag fra kl 0930 til 1400. Vigsler utføres kun i 
kommunens tilrettelagte lokaler i Romberggata 4. Det er reservert parkeringsplass til brudeparet på høyre 
side etter innkjøringen på plassen, se skilt. Andre henvises til å benytte parkeringsplasser reservert til 
besøkende. 

Legg til ønskede datoer og klokkeslett, du kan legge inn 2 alternative datoer/klokkeslett. 
Tidspunktene for vielser er mellom kl. 0930 og kl. 1400 på alminnelige virkedager.  

Reservasjon av tid senere enn 14 dager før vigselsdagen, krever at dere også tar direkte kontakt med 
kommunens saksbehandlere på telefon 33171000 for å avtale om det er mulig og gjennomføre. 

  

 
Ønsket dato 

 
Klokke 

 
Prioritert dato /klokke 

   
  
  

Merknad (Valgfri) 

Legg til ønskede datoer og klokkeslett, du kan legge inn 2 alternative datoer/klokkeslett. 
Tidspunktene for vielser er mellom kl. 0930 og kl. 1400 på alminnelige virkedager.  

Reservasjon av tid senere enn 14 dager før vigselsdagen, krever at dere også tar direkte kontakt med 
kommunens saksbehandlere på telefon 33171000 for å avtale om det er mulig og gjennomføre. 

  

 
Ønsket dato 

 
Klokke 

 
Prioritert dato /klokke 

   
  
  

Merknad (Valgfri) 

Ikke lagt til noe i legg-til-lista
JP2 - Dato_klokke 
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Seremonien
Hvem som utfører vigselen

Språk

Kulturelle innslag under vigselen

Vitner

Prøvingsattest

Ordfører/varaordfører eller noen som er politisk nøytral fra administrasjonen kan foreta 
vigselen, merk hvem du foretrekker. Vi vil forsøke og etterkomme ditt ønske, men vi kan ikke 
love det. 

  

Ordfører/Varaordfører 
Politisk nøytral person fra administrasjon 

Angi ditt ønske: 

Norsk  
Engelsk 

Hvilket språk ønsker du at sermonien skal ha? 

Ja 
Nei 

Ønsker dere selv og arrangere kulturelt innslag under vigselen? 

Det kulturelle innslaget må ikke overskride den totale tidsrammen for vigselen som er 20 
minutter, og krever godkjenning fra kommunen. 

  

   
  
  

Beskriv hva 

Stiller dere med egne vitner?, eller ønsker dere at kommunen bidrar med vitner for dere? 

  

--Velg-- 
Vi stiller selv med 2 vitner 
Vi ønsker at kommunen stiller med 2 vitner 

Velg et alternativ fra listen 

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest 14 dager før vigselen, dette for at 
forsinkelser ikke skal inntreffe på vigselsdagen. 

Ja 
Nei 

Har du prøvingsattest utstedt av skatteetaten? 

KLIKK HER for informasjon om prøvingsattest fra Folkeregisteret, Skatteetaten.  
Dere kan ettersende prøvingsattesten selv, eller be Skatteetaten sende den direkte til: 
Larvik kommune v/vigsler, Postboks 2020, 3256 Larvik. 

  

Ja 
Nei 

Vil du fortsette denne bestillingen for å reservere tid for vigselen nå? 

Prøvingsattesten må sendes i original pr post, eller leveres i skranken i Feyersgate 7. Send til adresse. 
Larvik kommune /v vigsler - Postboks 2020, 3255 Larvik 
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Bekreftelse
Bekreftelse av opplysninger 

Signatur

Tags

Jeg bekrefter herved at alle opplysninger er korrekt. 
  

 
Fornavn 

 
Etternavn 

Navn i blokkbokstaver: 

.................................................................................. 

Signatur: ............................................................... Dato: ............................ 

  

  

1012395
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