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Borgerlig vigsel 

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag och förrättas av borgerliga 

vigsel- och partnerskapsförrättare som är utsedda av Länsstyrelsen i Västmanlands 

län. Förrättningen är kostnadsfri. 

I Norbergs kommun utförs vigslar på tider enligt överenskommelse. Platsen för 

vigseln kan vara kommunhuset eller annan plats enligt parets önskemål. Platsen och 

tiden för vigsel kommer ni överens om tillsammans med er valda vigsel-

/partnerskapsförrättare i Norbergs kommun. 

Du bokar själv vigselförrättare genom att kontakta den vigselförrättare du väljer. 

Om denne inte kan förrätta vigseln, kontaktar du en annan. 

Om någon av er inte kan svenska behöver ni själva ta med någon som kan tolka. 

 

Intyg 

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos 

Skatteverket. Ansökningshandlingarna hittar du på Skatteverkets hemsida 

www.skatteverket.se, alternativt genom att ringa och beställa på telefonnummer 

0771–567 567. 

När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning och dels 

ett vigselintyg. Dessa ska lämnas till er valda vigselförrättare i god tid innan 

vigselakten. 

 

Vittnen 

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Vittnen utses av paret själva eller av den som 

arrangerar och förrättar vigseln. Vittnenas namn ska lämna till vigselförrättaren. 

Norbergs kommun kan ställa upp som vittnen under kontorstid. 

 

För mer information kontakta Norbergs kommun på telefonnummer  

0223-291 21. 

http://www.skatteverket.se/
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Kontaktuppgifter 
 

Vigselförrättare E-post Telefonnummer 

Mattias Björlestrand (C) bjorlee89@gmail.com 070-457 24 04 

Åsa Eriksson (S) asa.eriksson@riksdagen.se 076-812 92 80 

Anna Kramer (M) anna.kramer@politiker.norberg.se 070-510 54 61 

Linnéa Landerstedt (S) linnea.landerstedt@politiker.norberg.se 070-661 11 85 

Majja Neverland (V) majjaneverland@gmail.com 070-220 10 06 

Sten Nordström (S) sten.nordstrom@politiker.norberg.se 070-379 36 97 

Johanna Odö (S) johanna.odo@norberg.se 0223-291 17 

Arne Pettersson (S) arne.pettersson@politiker.norberg.se 070-868 61 24 

Eva Pålsson (S) 
Nås säkrast via telefon 
eller sms 

eva.palsson@politiker.norberg.se 073-080 87 67 

Åsa-Lena Vestling (SD) asa-lena.vestling@politiker.norberg.se 070-241 74 91 

Kenneth Östberg (S) kenneth.ostberg@regionvastmanland.se 076-770 44 32 
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