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 Murværk/konstruktioner/inventar over 100 år:
løbende vedligeholdelse, dvs. arbejder, der ikke indebærer
indgreb/ændring, herunder udvendig kalkning.
 Kirkebygning under 100 år: istandsættelse.
 Inventar under 100 år, bortset fra alter, døbefont og
prædikestol: anskaffelse, ændring eller istandsættelse.
NB. Indgreb i murværk/konstruktioner/inventar over
100 år kræver stiftsøvrigheden godkendelse.
 Installationer, der ikke gør indgreb i murværk/
konstruktioner/inventar over 100 år:
anskaffelse, ændring eller istandsættelse.
Varmeanlæg, tårnure, orgler og klokker skal
godkendes af stiftsøvrigheden uanset alder.
 Kirkesølv: anskaffelse og istandsættelse.
 Bøger/indsamlingsbøsser/indsamlingsbog/
sygeberettelsessæt: anskaffelse.
 Kirkegården, herunder diger: løbende vedligeholdelse
 Belysning af kirkegårdsgangarealer og kirkebygning
i det omfang, det kan ske uden at grave dybere end
30 cm (et spadestik): anskaffelse og etablering.
 Belysningsarmaturer: valg.
 Belægninger på kirkegården: løbende vedligeholdelse
 Ny belægning på kirkegården: valg.
 Registrerede gravminder: løbende vedligeholdelse,
istandsættelse og ﬂytning/placering på kirkegården.
 Kirkegårdens indhegning og indgangsparti:
løbende vedligeholdelse.
 Bygninger udenfor kirkegården:
vedligeholdelse og istandsættelse.
 Arealer udenfor kirkegården:
vedligeholdelse og beplantning.
 Tjenestebolig for en præst (ikke fredet bygning):
løbende vedligeholdelse og istandsættelse
 Tjenestebolig for en præst (fredet bygning):
løbende vedligeholdelse.
 Landbrugsbygning:
løbende vedligeholdelse og istandsættelse.

 Kirkegårdens indretning:
ændring og regulering, herunder anlæggelse af
materialeplads/depotplads og fjernelse af træer
på kirkegården.
 Dræning af kirkegårde.
NB. Omfangsdræn omkring kirker over 100 år
kræver stiftsøvrighedens godkendelse.
 Bygninger udenfor kirkegården til brug for kirke/
kirkegård: opførelse, ombygning og nedrivning,
fx velfærdsbygninger og sognegårde.
NB. Stiftsøvrigheden høres af Fredningsnævnet,
når der er en fredning på området.
 Tjenestebolig for en præst (ikke fredet):
opførelse, ombygning og nedrivning.
 Præstegårdsbrug/landbrugsbygning, beboelseseller avlsbygning: opførelse, ombygning og nedrivning.
 Køb af fast ejendom til brug for kirke eller kirkegård,
fx til kirkegårdsudvidelse, materialeplads,
graverfaciliteter eller lignende.
 Køb af fast ejendom (ikke fredet) til brug som
tjenestebolig for præst.
 Køb af landbrugsjord under 2 ha med eller
uden bygninger til brug for præsteembede.
NB køb over 2 ha kræver Kirkeministeriets
godkendelse.
 Salg af fast ejendom tilhørende kirken uden for
kirkegårdsarealet.
 Salg af en tjenestebolig for en præst (ikke fredet)
 Salg af præstegårdsbrug, herunder landbrugsjord
med eller uden bygninger.
 Alle spørgsmål omkring forpagtning af
præstegårdsbrug.

 Kirkebygninger uanset bygningernes alder:
udvidelse, ombygning og ændring.
 Kirkebygning over 100 år:
istandsættelse, herunder indvendig kalkning.
 Omfangsdræn omkring kirker over 100 år:
etablering.
 Kalkmalerier: istandsættelse og restaurering.
 Varmeanlæg:
istandsættelse, ombygning eller udskiftning.
 Orgel: istandsættelse, ombygning eller udskiftning.
 Inventar over 100 år:
anskaffelse, ændring eller istandsættelse.
 Alter, døbefont, prædikestol, tårnur:
anskaffelse, ændring eller istandsættelse.
 Kunstnerisk udsmykning:
ændring og istandsættelse.
 Udsmykning af kunstnerisk eller historisk værdi:
fjernelse af inventar.
 Ikke-løse kunstgenstande: anskaffelse.
 Klokker (inkl. armatur, klokkestol og
forslag til inskription af ny klokke):
anskaffelse ændring eller istandsættelse.
 Automatisk ringeanlæg MED indgreb
i bygningsdele eller inventar over 100 år,
herunder dørlåse, åbne/lukkefunktioner og
nedføring af reb til manuel ringning: etablering.
 Kirkegården: anlæggelse, udvidelse og nedlæggelse.
 Bygninger på kirkegården:
opførelse, ombygning og nedrivning.
 Kirkegårdens indhegning/dige/indgangspartier:
ændring, omsætning og nedrivning.
 Parkeringsplads til kirken og/eller kirkegården:
anlæggelse, udvidelse og nedlæggelse.
 Tjenestebolig for en præst (fredet bygning):
istandsættelse, ombygning og nedrivning.
 Køb af fast ejendom (fredet bygning)
til brug som tjenestebolig for præst.
 Salg af fast ejendom tilhørende kirken-kirkegårdsareal eller en bygning på et sådant areal.
 Salg af tjenestebolig for præst (fredet bygning)

