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Ordføreren fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 
2.«Vigselslokale er møterom Lågen og et av kommunes samfunnshus. Valg av lokale 
avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med». 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 3-6: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 1-6 med vedtatt endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vigslede steder i Øyer kommune som ikke kan brukes til borgerlige vigsler offentliggjøres på 
Øyer kommunes hjemmeside. 
 
Overtid for vigsler under Grunnsats og Sats 2 strykes under betaling i saksutredningen. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling:  
1. Øyer kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vigsler. Ordfører og varaordfører har 

vigselsrett (Ekteskapsloven § 12, b). 
2. Vigselslokale er møterom Lågen og et av kommunens samfunnshus.  Valg av lokale 

avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med. 
3. Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet gyldig prøvingsattest foreligger. 
4. Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens lokaler 

er gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske brudepar 
og norske statsborgere bosatt i utlandet. 

5. Øyer kommune tilbyr også vigsler på andre steder enn kommunens egne lokaler og 
utenfor normalarbeidstid. Vigsler tilbys også for brudepar som ikke er bosatt i Øyer. 
Følgende satser gjelder: 

a. vigsler utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet 
av disse: kr 1.500 

b. vigsler som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i 
kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse: kr 2.500 

c. vigsling av brudepar hjemmehørende i andre kommuner: kr 2.500 
d. to vitner utenfor normalarbeidstid: kr 500. 

6. Informasjon om vigselstilbudet blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
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