
Prisliste Gjerdrum og Heni sokn 2020
Priser gjeldende fra 01.01.2020

Selvvanningskasser

Plantekasse 40 cm inkludert montering 1 330,00kr           Inkl.mva

Plantekasse 50 cm inkludert montering 1 434,00kr           Inkl.mva

Plantekasse 60 cm inkludert montering 1 434,00kr           Inkl.mva

Plantekasse 70 cm inkludert montering 1 660,00kr           Inkl.mva

Plantekasse 80 cm inkludert montering 1 660,00kr           Inkl.mva

Plantekasse 100 cm inkludert montering 1 991,00kr           Inkl.mva

Montering av selvvanningskasse 583,00kr               Inkl.mva

Brukte selvvanningskasser selges til halv pris

Gravstell

inkluderer planting første uke i juni,  vanning hele sommeren og planting av høstlyng i oktober

Gravstell 40 956,00kr               Inkl.mva

Gravstell 50 1 020,00kr           Inkl.mva

Gravstell 60 1 020,00kr           Inkl.mva

Gravstell 70 1 062,00kr           Inkl.mva

Gravstell 80 1 062,00kr           Inkl.mva

Gravstell 100 1 089,00kr           Inkl.mva

Gravplasstjenester

Festeavgift pr grav/år  (det kan være flere graver i et feste/gravsted) 250,00kr               ìkke mva

Festeavgift er avgift på det geografiske området som graven befinner seg. Dersom man har dobbeltgrav med to 

graver ved siden av hverandre påløper det festeavgift på begge graver, selv om det kun er en stein på gravstedet. 

Festeavgiften i Gjerdrum er den samme uavhengig om det er urnegrav eller kistegrav. Det er verd å merke seg at 

det alltid er 20 års fritt feste etter den siste gravleggingen. Festeavgift påløper først etter 20 år. Avgiften 

faktureres årlig og justeres tilsvarende

Opprette grav på navnet minnelund, inkl. navneskilt og montering 5 310,00kr           inkl.mva

Kremasjonsavgift egenandel 770,00kr               ikke.mva

Fjerning av monument i forbindelse med sletting av grav 616,00kr               inkl.mva

Oppretting av monument 411,00kr               inkl.mva

Avgifter for utenbygds boende

Alle har rett til fri grav i sin hjemstedskommune. Dersom man av ulike årsaker ønsker å gravlegges utenfor sin 

hjemsteds kommune vil det påløpe avgifter i forbindelse med gravferden. Gjerdrum tilbyr gravlegging også for 

utenbygds boende, men det vil da påløpe følgende kostnader for de pårørende.

Åpning av grav (utenbygds) 5 310,00kr           inkl.mva

Kremasjon (utenbygds) Normal kiste 5 340,00kr           ikke.mva

Urnenedsettelse utenbygds 1 328,00kr           inkl.mva

Leie av kirker til kirkelig handling inkludert organist og kirketjener (utenbygds) 4 248,00kr           ikke.mva

Musikktjenester i kirkelige seremonier

Preludering med særskilte ønsker i forkant av gravferdsseremoni 531,00kr               ikke mva

Akkompangement til solist 797,00kr               ikke mva

Orgelsolo utenom pre- og postludium 531,00kr               ikke mva

Solosang av organist 1 593,00kr           ikke mva

Organist til seremoni 2 568,00kr           ikke mva

Utleie av lokaler

Utleie av kirkestua til privatselskap 1 500,00kr           ikke.mva

Utleie av kirker til konserter eller andre arrangement 1 000,00kr           ikke.mva

Ved utleie av kirke til konsert med billettsalg tilkommer 10% av billettinntekter

Annonsering i Menighetsblad

En kvart side 823,00kr               inkl.mva

En halv side 1 360,00kr           inkl.mva

En hel side 2 454,00kr           inkl.mva

Baksiden 3 419,00kr           inkl.mva

Annonsering i Kalender

Annonse nederst på siden (1 av 3 mulige pr side) 1 380,00kr           inkl.mva

Barnehagen

Månedspris følger den statlige makspris for barnehager

Mat pr måned 275,00kr               ikke mva


