Vestvågøy kirkelige fellesråd

AVGIFTER FOR BRUK AV KIRKENE PÅ VESTVÅGØY
Med hjemmel i kirkelovens § 20, har Vestvågøy kirkelige fellesråd vedtatt i sak 34/06 i møte
den 14.12.06 å kreve betaling for bruk av kirkene. Sør-Hålogaland bispedømmeråd har godkjent
vedtaket den 02.02.07. Endringer vedtatt av Vestvågøy kirkelige fellesråd i sak 03/13 8.mars
2013 og sak 13/13 31.mai 2013.

§ 1.

Fri bruk
Ved bruk av kirkene til kirkelige handlinger utført for innbyggere i Vestvågøy
kommune som er medlemmer i Den norske kirke, kreves det ikke avgift.

§ 2.

Avgiftsbelagt
Ved bruk av kirkene til kirkelige handlinger utført for innbyggere fra andre
kommuner eller innbyggere som ikke er medlemmer av Den norske kirke, er
avgiftene som følger:
Begravelser:
Vielser:

kr. 3.000,kr. 3.000,-

Reduksjon ved leie uten organist:

1000,- kr

Brudepar som ikke er folkeregisterregistrert i Vestvågøy må betale et forskudd på
kr 1000,- for leie av kirken til vielsen. Forskuddet blir ikke tilbakebetalt dersom
vielsen avlyses.
Ved særlig tilknytning til Vestvågøy, kan det søkes om fritak inntil tre år etter
dato for utflytting. Det samme gjelder også for gravferdsavgift.

§ 3.

Konserter ol.
Leie av kirkene til konserter koster 1000,- kr. Dersom det tas inngangsbilletter,
kreves det i tillegg 10 % av billettinntektene.
Ved øving knyttet til konserter utenom konsertdagen, er satsen 400,- kr for inntil
3 timer og i tillegg 60,- kr/time ut over 3 timer.
Menighetsrådene har mulighet til å gi kor, korps mv. med tilknytning til det
lokale sang- og musikkliv, fri bruk av kirken. Forutsetningen for dette er at koret,
korpset deltar i menighetens arrangement ved skriftlig avtale eller vedtak.
Konserter der menigheten er arrangør og økonomisk ansvarlig, er ikke
avgiftsbelagt.

§ 4.

Andre formål
I kirker som leies ut til privat bruk eller liknende, er avgiften 1000,- kr per
dag/gang

Avgjørelse knyttet til bruk av kirken følger "Regler for bruk av kirken", fastsatt av
Kirkemøtet.
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