
Når vi har mottatt prøvingsattesten, kan vi avtale tidspunkt for vielsen. Seremonien er gratis.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer under seremonien, kan dere gi beskjed om dette når vi avtaler tidspunkt for
vielsen. Dere kan også si fra om dette til vigsleren før seremonien starter. Dere som gifter dere må møte opp
minimum ti minutter før avtalt tid for vielsen. Dere venter utenfor seremonirommet fram til dere blir vist inn.

Vielsen kan foregå på norsk eller engelsk. Avtal på forhånd hvilket språk som skal brukes. For andre språk må
dere selv skaffe kvalifisert tolk til seremonien.

Under vielsen blir dere som ektepar vist inn i seremonirommet med eventuelle gjester. Ordføreren eller
ordførerens stedfortreder utfører vielsen. Seremonien varer i om lag 15–20 minutter.

Etter dere har avgitt ekteskapsløftet, erklærer vigsleren dere for rette ektefolk. Dere utveksler deretter ringer, hvis
dere ønsker det. Til slutt undertegner dere som brudepar, vitnene og vigsleren en vielsesprotokoll. Dere får med
dere en midlertidig vielsesattest.

Informasjon til dere som skal, eller vurderer å gifte
dere borgerlig i Gran kommune

Vigsel i Gran kommune

Før dere kan gifte dere, må dere fylle ut et skjema som dere sender inn til Skatteetaten. Skjemaet finner dere på
Skatteetatens nettsider.

Dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, får dere en prøvingsattest fra Skatteetaten. Denne må dere
sende til Gran kommune. Har dere spørsmål om attesten, ta kontakt med deres regionale skattekontor.

Avtal tidspunkt og språk

Husk legitimasjon og vitner
Dere må vise fram gyldig legitimasjon før vielsen. Vi godtar gyldig pass, norsk bankkort eller førerkort.
Utenlandske statsborgere må vise fram bekreftelse på lovlig opphold i Norge.

Under seremonien skal det være to vitner til stede. Dette er vanligvis forloverne, men det kan være to andre
personer over 18 år.

Midlertidig vielsesattest

Fotografering etter avtale
Fotografering og/eller filming kan skje, fortrinnsvis etter seremonien. Dette skjer etter avtale med vigsleren.

Kontakt oss
61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider sentralbord
10.00–14.00

Besøk oss
Gran rådhus, Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Skriv til oss
Gran kommune
Postboks 41, 2714 Jaren

https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skattekontor/ost-norge/gjovik/

