
 

Utleiereglement for Iveland kirke 2021 
- revidert 19. mai 2021 
 
LEIE AV IVELAND KIRKE  
MR vedtak 05/21- gjøres gjeldende fra 01.02.21  
 
Amatører/ idealistiske organisasjoner: 10% av brutto billettinntekter, min.kr 1.500,-  
Profesjonelle utøvere: 15% av brutto billettinntekt, minimum kr  2.300 
 
Privatpersoner som ønsker å holde arrangement/konsert i kirken i forbindelse med 
fødselsdager etc. får låne kirken m/ brannansvarlig gratis hvis arrangementet er av interesse 
for allmenheten og holdes åpent og gratis for alle.  
 
Vielser: 
Vielser i kirken kan kun foregå etter sokneprestens samtykke 
Vielse der en eller begge brudefolkene er bosatt (folkeregisterført) i Iveland kommune og er 
medlem av Den Norske Kirke betales det ikke leie for kirken, kirketjener eller organist. 
Hvis den ene eller begge av brudefolkene er medlem av DNK og ønsker å bruke en pastor 
fra annen menighet, regnes bruk av kirken som utleie.  
Hvis den ene eller begge av brudefolkene er medlem og bosatt i kommunen betales det ikke 
leie for kirken, kirketjener eller organist i slike sammenhenger.  
 
Ved vielse der ingen av brudefolkene har vært bosatt (folkeregisterført) i kommunen senere 
enn 01.01. to år før vielsesdato  
-eller ingen av dem er medlemmer av Den Norske Kirke betales det leie etter følgende 
satser: 
Leie av kirke( m. kirketjener) :    kr 1.860,-    
Organist:                                     kr 1.860,-    
 
Begravelser: 
Bruk av kirken til begravelsesseremonier kan kun foregå etter godkjenning av soknepresten. 
Ved begravelse for  personer som  var bosatt i Iveland kommune og medlem av Den Norske 
Kirke kreves ingen betaling. Gjelder også når avdøde har vært bosatt på helseinstitusjoner i 
andre kommuner. 
 
For personer som var bosatt i Iveland kommune men ikke medlem av Den Norske Kirke: 
Fri grav til kommunens innbyggere 
Leie av kirke:  kr 1.860,-                                
Organist:         kr 1.860,-                   Preludering: kr 0,-                                                 
 
Begravelse for personer som ikke var bosatt i kommunen: 
Leie av kirke:                                  kr 1.860,- 
Organist:                                         kr 1.860,-         Preludering kr 0,-             
Åpning og lukking av kistegrav:      kr 2.950,-   
Åpning og lukking av urnegrav:      kr 1.300,-  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Stell av grav” 
fra 01.02.21: Pris på stell av grav: kr  815,-     
 
Fra 01.01.17: Festeavgift pr grav pr 10 år: kr 1.200,-  
 
 


