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POSTADRESS 
621 85 VISBY 

 

BESÖKSADRESS 
Visborgsallén 4 

 

TELEFON 
010-223 90 00 

 

E-POST 
gotland@lansstyrelsen.se 

 

WEBBPLATS 
www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

  

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare 

 

Namn:____________________________________________________________ 

 

Personnummer:_____________________________________________________ 

 

Adress: ___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:____________________________________________________ 

 

E-post:____________________________________________________________ 

 

 

Förordnande ska gälla denna period (nomalt fyra år)________________________ 

 

Förordnanden för ett enstaka tillfälle ges bara om det föreligger särskilda skäl. 

När ska vigseln ske? Vilka särskilda skäl anförs? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

På vilka språk kan du förrätta vigsel?  

 

__________________________________________________________________ 
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Är du villig att viga par av såväl olika som samma kön?  

 

__________________________________________________________________ 

 

En vigselförrättare ska ha de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs 

för uppdraget och även ha gott omdöme och åtnjuta allmänhetens förtroende. På 

vilket sätt anser du att du uppfyller dessa kriterier? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Lämna namn och kontaktuppgifter till två referenser som länsstyrelsen kan kon-

takta för att kontrollera ovanstående.  

 

Referens1__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Referens 2 _________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Är du införstådd med att förrättande av en vigsel innebär myndighetsutövning och 

ett personligt tjänsteansvar?  

 

__________________________________________________________________ 

 

Är du införstådd med att du som vigselförrättare inte får ta betalt av brudparet för 

vigseln, förberedelser och efterarbete?  

 

__________________________________________________________________ 

 

Är du införstådd med att du som vigselförrättare inte får företräda ett bolag, orga-

nisation eller parti?  

 

__________________________________________________________________ 
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Är du införstådd med att du som vigselförrättare inte får lov att neka att viga nå-

gon?  

__________________________________________________________________ 

Länsstyrelsen skickar en kunskapskontroll till dig. Du ska fylla i den och skicka 

tillbaka det till länsstyrelsen så att din ansökan kan behandlas. 

Om du får ett förordnande kommer du att tas upp i en förteckning över alla för-

ordnade vigselförrättare som ligger på Region Gotlands och Länsstyrelsen i Got-

lands läns hemsidor. Vänligen uppge nedan vilka kontaktuppgifter du önskar ska 

stå med i förteckningen. 

Denna ansökan skickas till Länsstyrelsen i Gotlands län eller mailas till 

gotland@lansstyrelsen.se 

Namnteckning Namnförtydligande 

_______________________ ___________________________ 

De kontaktuppgifter jag önskar ska stå med i förteckningen över förordnade vig-

selförrättare. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, 
hittar du information här: www.lansstyrelsen.se/dataskydd


