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STJØRDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 

Kirkevergen 
 
 
 
 
 
Stjørdal kommune 

v/økonomisjef Roar Størseth 

7500 STJØRDAL 

 
 
 

 
  

 

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 

 20/00018-002 OEI 112 07.12.2020 

 
 

MOMENTER TIL BUDSJETT STJØRDAL KOMMUNE 2021 

 

Vedrørende kommunens budsjettvedtak for tilskudd til Stjørdal kirkelige fellesråd 2021. 

 

Stortinget har vedtatt endringer i gravferdsloven to ganger i vår. I april ble trossamfunnsloven 

vedtatt på grunnlag av Prop. 130 L (2018–2019). Lovvedtaket gjør også endringer i gravferdsloven.  

I juni hadde lovvedtak 130 grunnlag i Prop. 86 L (2019–2020). 

 

Gravferdsloven § 21 gir hjemmel til å ta avgift ved gravlegging i anonym minnelund og navnet 

minnelund. Dette innebærer at avgifter for bruk av anonym minnelund og navnet minnelund må 

fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten. Avgiften kan variere mellom 

minnelundene i kommunen. Lovendringen innebærer at gravplassmyndigheten etter årsskiftet ikke 

kan kreve betaling ved slik gravlegging uten at kommunen har fastsatt avgift for det.  

 

Stjørdal kirkelige fellesråd vil med dette sende over forslag til avgiftsnivå for bruk av minnelunder i 

Stjørdal kommune for vedtak i kommunestyret i desember. På vedlagt oversikt over våre 

betalingssatser finnes også festeavgiften som benevnes i gravferdslovens § 21 2.ledd. 

 

Oversikten over betalingssatser har vært med oss i mange år og indeksjusteres årlig etter SSBs 

konsumprisindeks (12-måneders endring) for tjenester hvor arbeidskraft dominerer. 

 

Det er ønskelig at det fremkommer i kommunens budsjettvedtak for tilskudd til kirkelig 

fellesråd at vedlagte betalingssatser fastsettes og at disse satsene kan indeksjusteres årlig. 

 

Vedrørende prisnivå for navnet minnelund så er denne beregnet ut fra en deling per urnegrav av 

kostnader knyttet til anlegg av navnet minnelund, minnestein, plate per grav på minnestein og stell 

av navnet minnelund i 20 år. Prisnivået hos oss harmonerer også godt opp mot nivået som er i 

kommunene rundt oss, da spesielt Trondheim kommune som naturlig nok ligger noe høyere enn oss 

i pris. 
 

Med hilsen 

 

 

Oddbjørn Eide 

Kirkeverge 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
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BETALINGSSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2021 
STJØRDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 
 
Vielse 

Vielse der en forelder til brudeparet bor i Stjørdal 2530,- 

Vielse utenbysboende / ikke-medlemmer 5060,- 

Gravferd 

Bisettelse/gravferdsseremoni utenbysboende/ikke-medlemmer 5060,- 

Urnenedsettelse utenbysboende 1460,- 

Kistesenking utenbysboende 3930,- 

 

Navnet minnelund 
Navnet minnelund 20 år  11.890,- inkl.mva 

Navnet minnelund 20 år utenbysboende 14.840,- inkl.mva 

 

Konserter og andre arrangement/gudstjenester 
15 % av billettinntektene   

Minimum  2590,- 

Minimum for utenbysboende 4940,- 

Tillegg utgifter til drift pr. leid time (øving, rigging, etc. u/ansatt) 460,- 

Utleie av Stjørdal kirke til andre trossamfunn, per gudstjeneste 1000,- 

 

Festeavgift kirkegårdene 

Festeavgift kirkegårdene 2.550, - 

 

Tjenester kirkegårdene 

Oppsetting av gravmonument uten ramme/bedplate 1350,- inkl.mva  

Oppsetting av gravmonument med ramme/bedplate 1690,- inkl.mva 

Oppretting av gravmonument 680,- inkl.mva 

Diverse tjenester i tilknytning til gravsted; pr. time  680,- inkl.mva 

 

Gravstellavgift 1 – plantefelt bredde under 60 cm 1330,- inkl.mva 

Gravstellavgift 2 – plantefelt bredde under 61-115 cm 1620,- inkl.mva 

Gravstellavgift 3 – plantefelt bredde under 116 cm eller mer 1960,- inkl.mva 

Krans 340,- inkl.mva 

Prislisten justeres årlig ihht SSBs konsumprisindeks (12-måneders endring) for tjenester hvor 

arbeidskraft dominerer. 


