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I følge en ændring af ægteskabsloven pr. 1. juli 2014, kan kommunerne foretage borgerlige vielser uden for egen kommunegrænse, hvis brudeparret ønsker det. Der kan
dog kun foretages borgerlige vielser i en anden kommune, såfremt den kommune hvori
vielsen skal foregå godkender dette.
Byrådet i Favrskov Kommune har den 9. september 2014 godkendt, at andre kommuner som en generel tilladelse kan foretage vielser i Favrskov Kommune uden på forhånd - og fra gang til gang, at skulle søge tilladelse i kommunen.
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Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private
haver, privatadresser og lignende i Favrskov Kommune, forudsat at eventuelle regler,
der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er
indhentet.
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Den generelle tilladelse gælder ikke for borgerlige vielser på Favrskov Kommunes rådhus og i øvrige administrationsbygninger og giver dermed ikke andre kommuner mulighed for at foretage vielser i de af Favrskov Kommunes benyttede vielseslokaler.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Borgerservice
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Favrskov Kommune har siden 2012 benyttet sig af lovgivningens mulighed for opkrævning af et gebyr til dækning af de faktiske ekstra omkostninger, der er forbundet
med gennemførelsen af en borgerlig vielse udenfor administrationsbygningen.
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Favrskov Byråd har derfor besluttet, at eventuelle ekstraudgifter, der er forbundet med
en borgerlig vielse udenfor Favrskov Kommune og som gennemføres af en giftefoged
fra Favrskov Kommune, skal dækkes og opkræves hos brudeparret.
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Byrådets beslutning betyder, at vielseskontoret i din kommune ikke behøver at kontakte Favrskov Kommune, hvis et brudepar ønsker at blive gift af enten borgmesteren eller én af borgmesterens bemyndiget giftefogeder.
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