
Spesifikasjon Sats 2022 Enhet

1. Avgift for feste av grav
Feste av grav kr 420 /grav/år

2. Avgift for gravlegging av

    personer fra andre kommuner
a) Nedsetting av urne

    1. på tidligere festet grav kr 2 100 Stk.

    2. på ny grav kr 5 800 Stk.

b) Nedsetting av kiste

    1. på tidligere festet grav kr 4 500 Stk.

    2. på ny grav kr 11 500 Stk.

3. Avgift for kremasjon og grav i minnelund
a) egne innbyggere kr 0 Stk.

b) personer hjemmehørende i andre kommuner, urne og porto inngår i prisen kr 6 900 Stk.

c) Etablering av urnegrav i minnelund, ink. mva. kr 6 300 Stk.

d) Forsendelse av urne til utlandet

1. Spilling av sørgemusikk i forkant av gravferdshandling (preludering). kr 850 Stk

kr 690 Min.

kr 520 Time

b) Bruk av kirke til gravferd/vigsel

1.    Personer hjemmehørende i annen kommune, inkl. kantor og kirketjener. Gjelder ikke 

personer som har bodd i kommunen i løpet av de siste 10 år.
kr 6 200 Stk

2.    Personer som ikke er medlem av DnK, men hjemmehørende i Bodø kommune. kr 3 300 Stk

For personer hjemmehørende utenfor prostiet har prestene anledning til å ta betalt for 

vielsen. Evt. slik betaling avtales direkte med den presten som skal ha vielsen.

For utleie til konserter/kulturarrangement bergenes prisen i % av billettinntektene, men 

aldri under angitt minstepris.

kr 1 950 Min.

For leie av Misvær kirke som inkluderer bruk av pianoet tilkommer en avgift i tillegg til 

leiesatsen på
kr 370 stk

For leie av Skjerstad kirke som inkluderer bruk av flygelet tilkommer en avgift i tillegg til 

leiesatsen på
kr 640 stk

For leie av Kjerringøy kirke som inkluderer bruk av flygelet tilkommer en avgift i tillegg til 

leiesatsen på
kr 520 stk

kr 2 600 Min.

3.    Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/ eller andre lokaler i kirken til 

øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til 

avgiften i pkt. 1. og 2. foran på

kr 670 døgn

 

Ihht. fraktfaktura

1.    Personer/organisasjoner og foretak registrert i Bodø.

2.    Personer/organisasjoner og foretak registrert utenfor Bodø kommune.

4. Avgift for leie/bruk av kirker og for musikktjenester
a) Bruk av kantor til spilling i forbindelse med gravferd/vigsel

2. Akkompagnement av solist i kirkelige  handlinger (begravelse og vigsel)

c)   Bruk av kirke til konserter/kulturarrangement

Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet.  

c.1)  Kjerringøy, Misvær, Skjerstad og Saltstraumen kirker

eller 10% av billettinntektene

eller 15% av billettinntektene



kr 3 600 Min.

kr 6 200 min.

3.    Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/ eller andre lokaler i kirken til 

øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til 

avgiften i pkt. 1. og 2. foran på

kr 2 500 døgn

kr 6 200 Min.

eller 10% av billettinntektene

2.    Personer/organisasjoner og foretak registrert utenfor Bodø kommune. kr 10 300 Min.

eller 15% av billettinntektene

3.    Dersom arrangementet krever bruk av kirkerommet og/ eller andre lokaler i kirken til 

øving, rigging og lignende i forkant/etterkant av konsertdagen kommer et tillegg til 

avgiften i pkt. 1. og 2. foran på

kr 3 000 døgn

e) Bruk av kirke til andre formål

1.    Org. tilsluttet Den norske kirke og som er registrert i Bodø kommune. kr 1 390 døgn

For bruk av kirketjener tilkommer et tillegg på. kr 520 time

2.    Org. tilsluttet Den norske kirke, men ikke registrert i Bodø kommune. kr 2 500 døgn

For bruk av kirketjener tilkommer et tillegg på kr 520 time

f) Leie/bruk av kirke til plateinnspilling

1. Plateinnspilling i regi av egen aktivitet.

Det kreves ingen avgift. Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av  innspilt plate. kr 0 døgn

2.1. Ideelle virksomheter (kor, korps og lignende) kr 1 950 døgn

Leie av kirketjener kommer i tillegg når  innspillingen skjer utenom dennes ordinære  

arbeidstid.
kr 520 time

2.2. Profesjonelle musikere og grupper kr 3 300 døgn

Leie av kirketjener kommer i tillegg når  innspillingen skjer utenom dennes ordinære  

arbeidstid.
kr 520 time

3. Plateinnspilling i regi av aktører som ikke er hjemmehørende i Bodø. kr 4 500 døgn

Leie av kirketjener kommer i tillegg når  innspillingen skjer utenom dennes ordinære  

arbeidstid.
kr 520 time

g) Leie/bruk av kirke til veldedighetskonserter/arrangement

Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.

 c.2)  Rønvik, Bodin, Tverlandet og Hunstad kirker

Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet.  

Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.

2. Plateinnspilling i regi av aktører som er hjemmehørende i Bodø kommune.

2.    Personer/organisasjoner og foretak registrert utenfor Bodø kommune.

Inkluderer kirketjener til åpning/lukking av kirken, samt brannvernledelse under arrangementet. 

1.    Personer/organisasjoner og foretak registrert i Bodø.

d) Til konserter/kulturarrangementer i Bodø domkirke

Fellesrådet tilkommer 10 eksemplar av innspilt plate.

1.    Personer/organisasjoner og foretak registrert i Bodø.

Når forholdene ligger til rette for det kan MR  uavhengig av billettinntekter leie ut kirken for minstepris til konserter hvor 

billettinntektene i sin helhet går til veldedige formål, og aktørene stiller gratis opp på dugnad.

eller 10% av billettinntektene

eller 15% av billettinntektene



5.  Utleie av menighetslokaler

5.1 Rønvik kirke

a) Kirkestua med kjøkken kr 2 300 dag

b) Kirkestua uten kjøkken kr 940 dag

c) Møterommet kr 670 dag

d) Kirkekjelleren med kjøkken (storrommet) kr 2 500 dag

e) Kirkekjelleren uten kjøkken (storrommet) kr 1 290 dag

f) Undervisningsrommet med kjøkken kr 940 dag

g) Undervisningsrommet uten kjøkken kr 670 dag

h) Grupperom pr stk kr 470 dag

i) Helgeleie med eller uten overnatting

j) Skoler i soknet

5.2 Saltstraumen menighetshus

a) Storsal + lillesal m/kjøkken, pr.døgn kr 1 950 døgn

b) Storsal + lillesal m/kjøkken, pr. helg kr 3 830 helg

c) Storsal med kjøkken kr 1 640 dag

d) Storsal uten kjøkken kr 940 dag

e) Lillesal med kjøkken kr 940 dag

f) Lillesal uten kjøkken kr 500 dag

g) Kjellerstua kr 1 030 dag

h) Hele huset pr. døgn (begge etasjer) kr 2 800 døgn

i)  Hele huset pr. helg (begge etasjer)

5.3 Tverlandet kirke

a) Menighetssal inkl kjøkken kr 1 650 dag

b) Menighetssal uten kjøkken kr 920 dag

c) Øving, kor kr 410 øvelse

d) Bodø kulturskole

5.5 Bodø Domkirke

5.5.1 Lokaler

a) Konfirmantsalen med kjøkken kr 1 230 dag

b) Menighetssalen med kjøkken kr 1 640 dag

c) Øvrige rom – pr rom kr 460 dag

5.5.2. Klokkespill

a) Bruk til vigsel kr 850 stk

b) Leie til konserter, inkl klokkenist/domkantor kr 2 500 stk

c) Leie til konsert for turister inkl klokkenist/domkantor kr 3 260 stk

5.6 Skjerstad kirke

a) Menighetssalen inkl kjøkken kr 1 050 dag

b) Menighetssalen uten kjøkken kr 750 dag

c) Helgeleie – kulturskolen

5.7 Kirkely

a) Menighetssal m/kjøkken kr 1 700 dag

5.8 Hunstad kirke

a) Menighetssal med kjøkken kr 3 100 dag

b) Menighetssal uten kjøkken kr 1 050 dag

c) Møterommet m/tekjøkken kr 670 dag

d) Kirkerommet, fast øvingslokale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale



5.9 Annet

a) Leie som krever tilstedeværelse av kirketjener kr 520 time

b) Forretningsmessige foretak/firma. Leien inkl tilstedeværelse av kirketjener kr 850 time

c) For virksomhet som er å betrakte som en del  av kirkens egen virksomhet. kr 0

Leietakere står selv ansvarlig for de praktiske  sidene ved bruk av lokalene, så som å låse 

opp, lukke og rydde. Spørsmål vedr. leie rettes til kirkekontoret 755 00 300

d) Erstatning for tapt nøkkel Etter faktura fra 

5.10 Overnatting i kirke

    For overnatting i kirke kr 85 /pers/natt

6. Bodin seremonirom
a) Leie av Bodin seremonirom til gravferdsseremoni

1.    Personer hjemmehørende i Bodø kommune kr 0 stk

2.    Personer hjemmehørende i annen kommune kr 4 000 stk

b) Leie av Bodin seremonirom til vigsel

1.   Minst en av brudeparet er bosatt i Bodø kr 2 500 stk

2.   Personer bosatt utenfor Bodø kommune kr 4 000 stk

c) Leie av Bodin seremonirom til

1.    Møter kr 1 280 dag

2.    Konserter/kulturarrangement kr 3 200 dag

3.    Fast øvingslokale (kor/musikk) kr 15 100 år

d) Leie av Bodin seremonirom til syning/båreandakt kr 380 stk

7. Minnelund, Bodin kirkegård
Etableringsavgift for grav i minnelunden, ink. mva.. kr 6 200 stk

Felles beplantning og navneskilt inngår i prisen.

8. Montering/sikring av gravminne/-utstyr
a) Oppsett av nytt gravminne med/uten bedramme, ink. mva. kr 1 300 stk

b) Oppretting av gravminne uten bolting/sikring, fjerning av gravminne ink. mva. kr 880 stk

c) Oppretting av gravminne med bolting/sikring, ink. mva. kr 1 710 stk

d) Bolting/sikring av gravminne, ink. mva. kr 820 stk

e) Montering av bedramme, ink. mva. kr 710 stk

f) Diverse bestilt arbeide Etter avtale

9. Andre tjenester

1. Stubbestørrelse 0 -40 cm i diameter, ink. mva. kr 760 stk

2. Stubbestørrelse 41 – 80 cm i diameter, ink. mva. kr 1 530 stk

3. Stubbestørrelse 81 cm ->, ink. mva. kr 2 280 stk

4. For større oppdrag Etter avtale

b) Tillegg for oppmøte:

5. Innenfor bykjernen (Løpsmark – Valle), ink. mva. kr 760 stk

6. Kommunen for øvrig, ink. mva. kr 1 220 stk

7. Utenom Fellesrådsområdet Etter avtale

For oppdrag over 5 stubber kreves ikke  tillegg for oppmøte.

a) Stubbefresing, Inkluderer, stubbefreser, minigraver og operatør

Festeavgift for grav inngår ikke i  etableringsgebyret. Festeavgift beregnes på  ordinær måte.



10. Stell av gravsted 
10.1 Vårplanting, plantekasse 50-70 cm

a) Stell 1 år, ink. mva. kr 820 stk

b) Stell 5 år, ink. mva. kr 4 300 stk

c) Stell 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

10.2 Sommerplanting/-stell, plantekasse 50-70 cm

a) Stell 1 år, ink. mva. kr 1 380 stk

b) Stell 5 år, ink. mva. kr 7 300 stk

c) Stell 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

10.3 Høstplanting, plantekasse 50-70 cm

a) Stell 1 år, ink. mva. kr 1 090 stk

b) Stell 5 år, ink. mva. kr 5 700 stk

c) Stell 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

10.4 Mosekrans og lystenning til jul

Mosekrans

a) Stell 1 år, ink. mva. kr 530 stk

b) Stell 5 år, ink. mva. kr 2 800 stk

c) Stell 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

Lys

a) Lystenning 1 år, ink. mva. kr 220 stk

b) Lystenning 5 år, ink. mva. kr 1 200 stk

c) Lystenning 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

Mosekrans og lys

a) Stell og lystenning 1 år, ink. mva. kr 690 stk

b) Stell og lystenning 5 år, ink. mva. kr 3 600 stk

c) Stell og lystenning 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

10.5 Lystenning – Allehelgensdag  
a) Lystenning inkl lys og leie av gravlykt 1 år, ink. mva kr 270 stk

b) Lystenning inkl lys og leie av gravlykt 5 år, ink. mva. kr 1 400 stk

c) Lystenning inkl lys og leie av gravlykt 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. Mva Pris på forespørsel stk

d) Lystenning inkl lys 1 år, ink. mva. kr 220 stk

e) lystenning inkl lys 5 år, ink. mva. kr 1 200 stk

f) Lystenning inkl lys 6-20 år, kun ved oppgjør av dødsbo, ink. mva Pris på forespørsel stk

Administrasjonsgebyr/år inngår i prisen

Alle priser er eks. mva. om ikke annet er spesifisert!

Punkt 1-3 fastsettes av Bodø bystyre, punkt 4-10 fastsettes av Bodø kirkelige fellesråd.


