DEN NORSKE KIRKE
Lyngdal kirkelige fellesråd
REGLER FOR AV AVGIFT VED UTLEIE AV KIRKENE I LYNGDAL
Gjelder: Lyngdal kirke, Kvås Kirke og Austad kirke, Konsmo kirke, Grindheim kyrkje samt
Lyngdal kapell og Korshamn kapell.
GENERELT:
All utleie/utlån av kirkene skal foregå i tråd med "Regelverk for bruk av kirker", vedtatt av
Kirkemøtet 15.04.2015.
Om utleie:
1. Utlån/utleie av kirkene til arrangementer som ikke er en del av menighetens arbeid og
planer kan kun skje etter godkjenning av vedkommende menighetsråd.
2. Søknad om leie må inneholde opplysninger om arrangementet og plan for oppsetting av
teknisk utstyr. Søker må på forespørsel fremlegge tekster som skal fremføres.
3. Utleie kan kun skje når kirketjener eller kirketjeners stedfortreder er til stede under
arrangementet.
4. Når menighetsrådet har godkjent at kirken kan leies ut, sørger kirkevergen eller dennes
stedfortreder for at kontrakt blir inngått, regning blir sendt etc.
5. Eventuelle avslag på søknad om leie kan påklages til biskopen.
Leietakers plikter:
1. Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighetsrådet/kirkevergen
ved inngåelse av kontrakt om utleie. Dette gjelder bl.a. pynting, oppsetting av teknisk
utstyr og andre forhold som kan ha med bevaring av kirkens rom å gjøre.
2. Leietaker må rette seg etter gjeldende regler for brannvern.
UTLEIE TIL BRYLLUPER:
1. Utleie til vigsel i kirkene kan kun foregå etter skriftlig samtykke fra soknepresten.
2. Vigsler der enten
• ingen av brudefolkene bor i kommunen eller i lengre tid har vært bosatt
(folkeregisterført) i kommunen,
• eller der ingen av dem er medlemmer av Den norske kirke,
• eller der vigselen foregår i regi av vigselsmann knyttet til et annet kirkesamfunn
medfører avgift etter følgende satser:
A: Grunnleie på kr. 3 000,- (gjelder alle kirker i Lyngdal kommune). Dette dekker
strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener.
B: Tillegg ved bruk av organist ansatt av fellesrådet: kr. 1 500,UTLEIE TIL KONSERTER M.M.
Ved utleie til konserter m.m. der arrangementet ikke kommer inn under menighetens
virksomhet/planer skal det betales leie etter følgende satser:
A: Grunnleie til dekning av strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener. Grunnleie:
kr. 3.000,-.
B: I tilfeller der arrangøren har inntekter av billettsalg betales i tillegg
10 % av inntektene som overstiger kr. 7.000,Besøksadresse: Fiboveien 32
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DEN NORSKE KIRKE
Lyngdal kirkelige fellesråd
UTLEIE TIL MØTER M.M.
Ved utleie av kirke til oppbyggelige møter/arrangementer, som menighetsrådet ikke
definerer som en del av menighetens virksomhet/planer, betales slik avgift:
Grunnleie: Kr. 3.000,Herav kr. 1 500,- for strøm/renhold + kr. 1 500,- for bruk av kirketjener.
Ved møteserier og lignende kan avgiften for bruk av kirketjener fravikes dersom leietaker
stiller med en person som kirkevergen finner å kunne delegere kirketjeners ansvar til.
dvs. ansvar for nøkler, alarmsystem, lys og varme, brannvern, øvrige sikkerhetsrutiner og
klargjøring /opprydding.
AVGIFT VED BEGRAVELSER
Gjelder: Kirker, kapeller og kirkegårder i Lyngdal kommune.
1. PERSONER BOSATT I KOMMUNEN:
For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Lyngdal kommune da de døde, kreves
ingen avgift for begravelsesseremonien eller for åpning og lukking av grav.
For personer som ikke var medlem av Den norske kirke da de døde, kreves ingen avgift
for åpning og lukking av grav, men dersom kirke i kommunen likevel benyttes betales:
• Grunnleie til dekning av strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener: kr. 3.000,-.
• Kr. 1 500,- ved eventuell bruk av organist ansatt av fellesrådet.
2. PERSONER IKKE BOSATT I KOMMUNEN:
For personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i Lyngdal kommune da de døde,
innkreves følgende avgifter:
• For åpning og lukking av kistegrav: kr. 6 000,-.
• For åpning og lukking av urnegrav: kr. 1 500,-.
• Grunnleie til dekning av strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener: kr. 3.000,-.
•

Kr. 1 500,- ved eventuell bruk av organist ansatt av fellesrådet.

Reglene under punkt 2. gjelder ikke dersom avdøde på grunn av sykdom, alderdom eller
andre særskilte grunner har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, jfr. gjeldende
vedtekter for kirkegårdene i Lyngdal kommune. Kirkevergen bemyndiges til å utøve den
skjønnsmessige vurdering av slike tilfeller.
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