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Emne: Orientering til kommunernes Vielseskontor/Borgerservice og til KL om borgerlig vielse uden for 

kommunen m.v. 

 
Til kommunernes Vielseskontor/Borgerservice og til KL 
 
Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage 
vielser uden for kommunen. Dette kan f.eks. være på en fjord/havet eller i en anden kommune. De nye regler 
træder i kraft den 1. juli 2014. 
 
Hvis en kommune efter anmodning fra det kommende ægtepar ønsker at foretage en vielse i en anden 
kommune, skal dette dog forudgående godkendes af den anden kommune. Hvis vielsen skal foretages på 
havet, skal kommunen sikre sig, at vielsen foretages på dansk territorium. Dette skyldes, at det ikke muligt at 
foretage vielser i udlandet. Kommunen kan heller ikke foretage vielser på Færøerne og i Grønland. 
 
De administrative forskrifter (bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab og vejledning om behandling af 
ægteskabssager) er opdateret som følge af lovændringen. I bekendtgørelsen er den hidtidige § 15 om 
vielsesstedet blevet ophævet, da dette nu fremgår af lovens § 18, stk. 3. I vejledningen er især kapitel 3, afsnit 
3.3.1. og afsnit 3.3.3. blevet opdateret. 
 
De nye forskrifter kan findes her: 
Lovændringen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163186  
Bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163626 
Vejledningen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163918 
 
Folketinget har også vedtaget en ændring af § 10 i ægteskabsloven om krav om skifte før en længstlevende 
ægtefælle kan indgå nyt ægteskab. Lovændringen vedrører de situationer, hvor den længstlevende ægtefælle 
sidder i uskiftet bo. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2014. 
 
Ovennævnte vejledning om behandling af sager om ægteskab er derfor også blevet opdateret som følge af 
denne lovændring. Det er kapitel 2, afsnit 2.6.1. og afsnit 2.6.1.6., der er blevet opdateret. 
 
Lovændringen kan findes her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163187  
 
Med venlig hilsen 
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