Borgerlig vielse
I Tønder kan både danske og udenlandske par blive
viet, og vi gør alt for at give jer en dejlig dag, som I
med glæde vil huske tilbage til.
Vielser finder fortrinsvis sted torsdage og fredage i rådhusets åbningstid
(se registrerings- og vielsesdatoer i menuen til venstre).

Inden vielsen
Når I ønsker at blive viet, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring, som I finder i
selvbetjeningsboksen øverst til højre. Blanketter, som ikke er udfyldt digitalt, bliver
returneret, hvis begge parter har et CPR-nr.
For at kunne udfylde en digital ægteskabserklæring skal begge parter have et CPR-nr. og et
NemId.
Begge parter har et CPR-nr., men kun den ene part har et NemId?
I skal bestille et NemId til den anden part, inden I kan udfylde den digitale
ægteskabserklæring
Kun den ene part har et CPR-nr.?
Kontakt venligst vielsesafdelingen på tlf. 74 92 92 92
Huskeliste før du starter:
◦ Du skal have dit NemId og CPR-nr. klar
◦

Hvis du er skilt i udlandet, skal du have en kopi af din skilsmissebevilling/
skilsmissedom

◦

Hvis du er blevet enke/enkemand, skal du have en kopi af skifteretsattest med bevis
for boets deling

◦

Hvis du bor i udlandet, skal du have en civilstandsattest fra udlandet

◦

Hvis du er nordisk statsborger, skal du have en kopi af dit pas

◦

Er du ikke-nordisk statsborger, skal du have en kopi af pas + kopi af evt. visum/
opholdstilladelse

◦

Loven kræver, at der er to vidner til stede. Medbringer I egne vidner, skal I oplyse
navn og adresse på vidnerne

◦ Gå herefter ind "ægteskabserklæring" under selvbetjening øverst til højre
Hvis der opstår problemer undervejs, kan I ringe til en hotline for hjælp til digitale løsninger
på tlf. 70 20 40 21. Linjen er åben hver dag fra kl. 15-21 – undtagen fredag og lørdag.
Kommunen undersøger herefter, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden.
Vi tager os af det resterende papirarbejde og fastsætter sammen med jer en dato, et
klokkeslæt og et sted for jeres borgerlige vielse.

Ønsker I at blive viet af en anden myndighed, udleverer Tønder Kommune en
prøvelsesattest, som bliver sendt til den pågældende vielsesmyndighed. Attesten er gyldig i
fire måneder fra udstedelsesdato.

Vielsen
Vielser på Tønder Rådhus sker fortrinsvist torsdag og fredag.
En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som
borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.
Der skal altid være to vidner til at overvære en borgerlig vielse. Hvis jeres vielse finder sted
på Tønder Rådhus inden for åbningstiden, stiller vi gerne to vidner til rådighed.
Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

Nyt efternavn
I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen digitalt ved at
benytte selvbetjeningsløsningen "Navneændring på bryllupsdagen". Find den i
selvbetjeningsboksen øverst til højre.
Ansøgningen skal foreligge senest 15 dage før vielsesdatoen, hvis I ønsker, at det nye navn
skal stå på vielsesattesten. Op til 3 måneder efter vielsesdatoen kan navneændring foretages
gratis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, for eksempel SKAT, får
automatisk besked om jeres navneændring.

