
BETALINGSREGLEMENT 2021 
 
Haugesund kirkelige fellesråd tilbyr seremonisted og organist til alle byens innbyggere 
uavhengig av tro eller tilhørighet i forbindelse med gravferd og bisettelse.  
 
GRAVFERD 
Festeavgift 2021  
Festeavgift: Kr 180 per grav og år, faktureres for 5 år om gangen. 900  
Festeavgift i navnet minnelund.  
Kr 180 per grav og år, faktureres for 5 år om gangen. 

900 

Festeavgift for ny grav for utenbys borgere, kr.180 per grav, faktureres for 20 år ved 
etablering av graven. Deretter løper fem års festeperiode. 

3 600  

Leie av gravkapell eller kirke 500 
Dersom seremonien utføres fra kirke og avdøde er medlem i Den norske kirke 0 
Avdød har folkeregistrert adresse utenfor Haugesund*  
Leie av kapell eller kirke 2 400  
Betaling for organist 1 750  
Kremasjon for omkringliggende kommuner 6 800  
Tilrettelegging av urnegrav 900  
Tilrettelegging av kistegrav 2 400  
Urneforsendelse innenlands 500  
Omlegging av urne  300  

 
Urneforsendelse til utlandet utføres som hovedregel ikke.  
Urnen må bringes ut av landet av pårørende. 

 

Administrasjonsgebyr ved navneflytting (symbolsk flytting) 750  
*) Det kan gjøres unntak for tidligere innbyggere i Haugesund som pga sykdom/alderdom har hatt 

opphold i annen kommune. Begrunnet søknad om unntak vil bli behandlet av kirkevergen og kan ikke 

ankes. 
 
UTLEIE 
For all bruk av kirker som ikke inngår som en del av menighetenes virksomhet krever HKF 
inn leie. Det skilles mellom vigsler og utleie til arrangementer.  
Øvrige vilkår fremgår av egen leiekontrakt 
Vigsel Grunnleie 
Medlem i Den norske kirke og bosatt i Haugesund kommune 0 
Medlem i Den norske kirke og bosatt utenfor Haugesund kommune 2000 
Ikke medlem i Den norske kirke 3000 
Pynting av kirke – uavhengig av medlems- og bostedstatus 500 

 
Arrangement i Vår Frelsers, Udland og Rossabø kirke  
Betalingsarrangement: Grunnleie + 15 % av billettinntekten oppad begrenset 
til kr 40 000 

3000 

Veldedig arrangement 1500 
Leie av ekstravakt (pr. vakt) 200 

 
Leie av parkeringsplass i Vår Frelsers menighetshus, kjeller 
Pr år, fakturert kvartalsvis 6000 

 
Arrangement i Kulturkirken Skåre  
Kirkevergen har anledning til å sette egne vilkår. 

 


