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Vad är en borgerlig vigsel?
En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa 
inslag och är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrel-
sen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kom-
mun och tingsrätt. Kommunen utför också registrering 
av partnerskap. 

Det krävs inga speciella kläder, det är inte heller krav 
med vigselring – även om det är många som har det. 

Hur går det till? 
• Ansök om hindersprövningsintyg hos Skatteverket i 
din hemkommun eller på webben. 
Intyget är giltigt i fyra månader. 
• Boka tid för vigsel/registrering av partnerskap minst 
en vecka innan vigsel hos Markaryds kommun.
• Skicka eller lämna ert hindersprövningsintyg till Mar-
karyds kommun minst fyra dagar före vigseln.
• Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress 
på dessa anges vid bokning av vigseln. Har ni inte egna 
vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.
• Efter vigseln får ni ett vigselbevis. 
Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om 
vigseln.

Boka vigsel
Ring eller besök Markaryds kommun för att boka in en 
vigsel. Ni måste boka er vigsel minst en vecka innan 
ni vill att vigseln ska äga rum. Markaryds kommun 
kontaktar någon av förrättarna och kommer överens 
om dag, tid och plats. 

Vittnen
Under vigseln ska det medverka minst två vittnen, det 
kan vara släkt eller vänner, förutsatt att dessa är över 
18 år. Vill ni inte ha några egna vittnen kan man kalla 
två kommunala tjänstemän. 

Tid och plats
Ni väljer om ni vill gifta er på en vardag eller en lördag. 
Den vanligaste platsen för en borgerlig är i kommun-
huset. Men genom överenskommelse med vigselför-
rättare kan bröllopet ske i princip var som helst. Det 
kan vara på ett slott, hemma i trädgården, utomhus 
på någon romantisk plats eller i en luftballong. Det är 
bara er egna fantasi som sätter gränserna. Ni bestäm-
mer tillsammans med vigselförrättaren hur ceremonin 
ska utformas.

Att gifta sig i kommunhuset är gratis, likaså kostar inte vigsel-
förrättaren någonting. Väljer ni däremot att gifta sig på någon 
annan plats får man betala resan för vigselförrättaren.

Vigselförrättare
Väljer ni en borgerlig vigsel är vigselförrättaren personer som 
länsstyrelsen har utsett för respektive kommun. 
Den främsta uppgiften som en vigselförrättare har är att 
utföra själva vigselceremonin. Ibland kan det även hända att 
vigselförrättaren hjälper till med tal, psalmer och musik under 
vigselceremonin.

Vanliga frågor

•  Hur långt i förväg måste vi höra av oss till er 
innan vigseln?
Minst en vecka innan vigseln måste ni kontakta oss så att vi 
kan boka in vigseln.

•  Kan man gifta sig om man är under 18 år?
Den som är under 18 år måste begära tillstånd hos länsstyrel-
sen, i det län man bor, för att få ingå äktenskap/partnerskap.

•  Måste man vara svensk medborgare?
Är någon av er utländsk medborgare? Om ni avser gifta er i 
Sverige, bör ni ta reda på vilken vigselform hemlandet for-
drar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina 
medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare 
uppgifter.

•  Kan man viga sig borgerligt i Markaryds Kom-
mun fastän man inte är folkbokförd här? 
Ja det kan man göra. 

•  Vad är en hindersprövning?
En hindersprövning är en prövning som görs av skatteverket 
för att se om det finns något/några hinder mot äktenskapet 
eller partnerskapet. 

Följande hindrar en vigsel: ålder – om någon av er är under 
18 år får ni inte gifta er, släktskap – om ni är nära släkt får ni 
inte gifta er med varandra eller om någon av er redan är gift/
registrerad partner får ni inte gifta er.

Ansökan om hindersprövning ska göras gemensamt hos 
skattemyndigheten. Den gäller i fyra månader.

Innan vigseln ska hindersprövningen skickas till:
Markaryds kommun 
Box 74, 
285 22 Markaryd


