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DEN NORSKE KYRKJA 

Dovre kyrkjelege råd 

 

 
Informasjon om gravstell-avtale på kyrkjegardene i Dovre 
 
 
Ansvar 
Det er festeren av gravstedet som har ansvar for å sørge vedlikehold av graven, jmf. 
vedtektene for gravplassene i Dovre § 6. I samsvar med vedtektenes § 7 kan fester 
inngå avtale om at kyrkjelege fellesråd tar over stellet av gravstedet.  
 
Beskrivelse av gravstell og pris 
Tjeneste Pris Pris m/mva Beskrivelse av tjenesten 
Sommerstell 720,- 900,- kr Jordforbedring/spavending, gjødsling.  

 5 stemorsblomster før 17. mai. 
Utskifting til 5 sommerplanter før 1. juli. 
Vanning og luking. Opprydding om 
høsten. 

Høststell 200,- 250,- kr Erica/lyngblomster, evt. med bar og 
mose. Opprydding om våren. 

Lys allehelgensdag 120,- 150,- kr Gravlys settes på og tennes 
allehelgendagen. Tas vekk etterpå. 

Krans jul 260,- 325,- kr Krans av naturmateriale legges på før 
juleaften. Tas vekk om våren. 

Lys jul 120,- 150,- kr Gravlys settes på og tennes juleaften. 
Tas vekk etterpå. 

Administrasjonsgebyr: 120,- 150,- kr Administrasjon, regnskap,- og 
revisjonsutgifter. 

Satsene gjelder pr. plantefelt pr. år f.o.m. 2016 og kan endres av DKR.  
 
Inkl. i stellet er selvvanningskasser (60 cm x 40 cm). Disse er DKRs eiendom. Når 
stellavtalen avsluttes, fjernes kassen med mindre fester ønsker å kjøpe den. 
Fordelene med slik kasse er at plantene står pene i lengre tid, mindre ugress, entydig 
hva som er plantefelt og skal stelles, lik størrelse og likt stell. Kassen ligger i 
bakkenivå og er knapt synlig.  
 
Inngåelse av avtale 
Avtale om gravstell inngås ved å fylle ut og returnere vedlagte avtale til  
Dovre kyrkjekontor v/kyrkjevergen, Kongsvegen 22, 2662 Dovre. Avtalen gjelder til 
den sies opp. 
 
Betaling kan skje på to måter: 
1) Få tilsendt faktura årlig. 
2) Innbetaling for en lengre periode, minimum kr 5.000,- innbetales til ”Gravfond i 

Dovre” bankkontonummer 1503.33.23929. 
 
 
Ved spørsmål og mer informasjon, vennligst kontakt kyrkjekontoret. 


