DEN NORSKE KIRKE
Spydeberg felles menighetsråd
AVGIFTER SPYDEBERG FELLES MENIGHETSRÅD 2017
Adm.avgift gravlegat

kr.

Brukerbet. begravelse/bisettelse
i kirken - andre trossamfunn

kr. 4 055,-

Brukerbet. begravelse/bisettelse
i kapell - andre trossamfunn

kr. 0,-

Begravelse, utenbygds

kr. 5.775,-

Bisettelse, utenbygds

kr. 4 180,-

Kistenedsettelse, utenbygds

kr. 2 310,-

Urnenedsettelse, utenbygds

kr.

870,-

Fjerning av gravminner

kr.

580,-

Oppretting av gravminner inntil 1/2 time

kr.

460,-

Oppretting av gravminner inntil 1 time

kr.

755,-

Festeavgift pr. år

kr.

175,-

Stell av grav

kr.

985,-

Vask og rens av gravstein

kr.

925,-

Kun vanning av gravsted

kr.

550,-

Spydeberg kirkekontor
Postboks 115
1804 SPYDEBERG

Besøksadresse:
Rolls vei 4
Spydeberg

Telefon: 69833250
Telefaks: 69833251
Org.nr.: 976985885

320,-

Kirkeverge:
Mobil:
E-post: post@spydeberg.kirken.no

Enkel forklaring vedrørende
”Avgifter Spydeberg Felles Menighetsråd”
I henhold til gravferdsloven § 21:
§ 21. Vedtekter og avgifter.
Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av
bispedømmerådet.
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter
forslag fra fellesrådet,

samt i henhold til Kirkeloven av 1997, gis Kirkelig Fellesråd anledning til å ta betalt for
tjenester.
I henhold til gravferdsloven § 6, så har enhver innbygger i kommunen krav på gravplass i den
kommunen man er folkeregistrert i ved ens død.
De avgifter som er beskrevet henvender seg da til de tilfeller hvor det ønskes gravsted på en
av gravlundene i Spydeberg, og hvor avdøde ikke bodde i kommunen ved sin død.
Retten til gravplass samt bruk av gravkapellet er da kostnadsfritt uavhengig av tros- og
livssynssamfunn så lenge man bodde i Spydeberg ved død.
Tidligere ble det krevd avgift for bruk av kapellet hvis avdøde ikke var medlem av Den
norske kirke (Dnk), dette er endret, og slik avgift er fjernet.
Ved bruk av kirkene der hvor avdøde ikke var medlem av Dnk, vil det fortsatt kreves avgift
for bruk av kirken. I Spydeberg tilbys livssynsnøytralt rom, da Heli kapell er tilrettelagt for
dette.
De ulike avgiftene knyttet til ”Utenbys” henstiller til rett på gravplass i egen kommune, og det
kreves avgift der hvor avdøde bodde i annen kommune enn Spydeberg ved sin død.
Administrasjonsavgift tilknyttet gravlegater kommer i tillegg til kostnad for stell av grav.
De øvrige avgiftene knytter seg til tjenester kirkegårdspersonellet kan utføre. Dette er
tjenester man kan gjøre selv, eventuelt kontakte steinhoggerfirmaer for å utføre.
I forbindelse med handlinger utenfor kirkerommet som for eksempel vigsel utendørs, kan det
forespørres om leie av kirkemusiker. Livssynsnøytrale eller andre tros- og livssynssamfunn
som ønsker kirkemusiker i seremonien kan avtale dette hvis anledning.
Kirkemusiker og eventuelt andre ansatt i kirkelig fellesråd som bistår ved overnevnte
seremonier, vil Kirkelig Fellesråd fakturere i henhold til fastsatt timepris, eventuelle tillegg og
sosiale kostnader.
Med hilsen
Kirkevergen
kirkeverge@spydeberg.kirken.no

