
 

REGLEMENT FOR UTLEIE AV KIRKENE I SANDEFJORD 

 

Reglementet gjelder for arrangementer som ikke er en del av soknets eller menighetsrådets 

ordinære virksomhet. 

Vedtatt i kirkelig fellesråd 15.11.2017. 

 

 

l.  GENERELLE REGLER 

Søknad om leie av kirkene skal sendes til de aktuelle menighetsråd eller den menighetsrådet 

har delegert myndighet til. Sammen med søknaden skal det sendes program for eventuelle 

arrangementer. Det fattes vedtak om kirken kan benyttes til arrangementet. Vedtak i slike 

saker er enkeltvedtak og kan ankes inn for biskopen. 

 

2. GENERELLE BETINGELSER 

Utleier stille kirkene til rådighet i den forfatning som er normaltilstanden for kirken. 

Det utleide arealet skal være tilfredsstillende rengjort; snørydding og sandstrøing skal være 

tilfredsstillende utført. Leietaker kan ikke uten særskilt tillatelse gjøre forandringer eller 

inngrep i kirkens interiør eller teknisk anlegg. 

 

Kirkene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Tilrettelegging ved hjelp av ramper kan være 

nødvendig, spesielt i forhold til å få tilgang til kor/alter i enkelte kirker og for å komme inn i 

Høyjord stavkirke. Leietaker oppfordres til å ta kontakt med kirketjener før arrangementet for 

å avtale eventuell spesiell tilrettelegging. 

Ved alle arrangementer skal ledsagerbevis aksepteres. 

 

 

3. ANSVAR 

Utleier har ansvar for å åpne og lukke kirken samt å føre tilsyn med kirken i hele 

arrangementstidsrommet. 

Leietaker har ansvar for alt utstyr som bringes inn i kirken i forbindelse med arrangementet. 

Leietaker har ansvar for alt personell som på ulike måter deltar i arrangementet. 

Utleier har ansvar for kirkens personell. 

Hvis det er gitt tillatelse til interiørmessige forandringer under pkt 2, må leietaker stå for 

utførelsen og gjenopprettelsen av dette. 

Kirkens orgel kan ikke benyttes av leietaker uten særskilt avtale med kantor/kirkeverge. 

Leietaker plikter å behandle eiendommen og dens inventar med tilbørlig aktsomhet og 

respekt, og er erstatningsansvarlig for eventuelle skader som oppstår under leietiden. 

Erstatningsansvaret er i utgangspunktet beregnet til den gjeldende forsikrings egenandel (pr. 

01.08.2017 kr. 50.000,-)   men kan omfatte hele beløpet dersom forsikringen ikke dekker 

skaden. 

 

4. BRANNSIKKERHET 

Det totale antall personer må ikke under noen omstendighet være større enn det som kirken er 

godkjent for. Bruk av levende lys skal i hvert enkelt tilfelle avtales med kirketjener. 

Alle leietakere plikter å sette seg inn i og følge brannforskriftene. 

Leietaker plikter å stille personer til rådighet som vakter under arrangementet. Disse skal i 

god tid før arrangementet starter la seg instruerer av kirketjener\plassansvarlig om kirkens 

nødutganger og øvrige brannrutiner. 

 



5. ORDENSREGLER 

Leietaker plikter å følge kirkens ordensregler om slike finnes. 

Generelt for kirkene gjelder at man skal opptre med orden og verdighet. Kirkerommet er et 

hellig rom. Kirkerommet, og i særdeleshet, alteret og døpefonten må behandles med respekt. 

 

Røking må ikke forkomme innendørs og bruk av rusmidler må ikke forkomme i kirken eller i 

den umiddelbare nærhet. 

Sett ikke varmekilder nær prekestol eller andre malte flater, de er særlig utsatt for tørking og 

sprekking. Benytt LED-lys dersom ikke kirkens egne lysanlegg er tilstrekkelig. 

Utstyr skal ikke festes i gulv, tak, vegger, gallerier, søyler etc, men det kan benyttes 

gulvstativer. 

 

Ved flytting at utstyr, rigging osv må dørkarmer, innbo og utstyr beskyttes mot skader. 

 

Vær spesielt oppmerksom på at rømningsveier skal være åpne før, under og etter arrangement. 

 

Leietaker plikter å rette seg etter instrukser gitt av kirketjener\ plassansvarlig. 

Leietaker plikter å etterlate kirken ordensmessig i samme forfatning som den var ved 

arrangementets start. Inventar skal ryddes på plass og søppel ryddes og kastes. 

 

6.  LEIESUM 

Leiesum fastsettes ifølge takstreglement for utleie av kirkene i Sandefjord kirkelige fellesråd. 

Utleier forbeholder seg retten til å ha en observatør tilstede ved billettsalget i kirken. 

Dersom kirken etter arrangementet ikke er i ordensmessig stand som nevnt under pkt 5, 

forbeholder utleier seg retten til å kreve ekstrabetaling for ekstra oppryddingsarbeid. Timesats 

for kirketjener benyttes. 

 

 


