
 

 

 

 

Betalingssatser Hole kirkelige fellesråd 2020 

Priser inkl mva. 

Bruk av kirken/personal til gravferd, vielse     2020   

Leie av kirke/kapell for utenbygds og ikke-medlemmer  

av Den norske kirke (Dnk) inkl kirketjener     3000,-   

(de med postnr 3538 Sollilhøgda regnes som innenbygds 

 ved bruk av Sollihøgda kapell og gravlegging Sollihøgda urnelund) 

  

Leie av kantor/organist til sermonier i regi av Dnk    1900,-   

Leie av kantor/organist til sermonier som ikke foregår i regi av Dnk  2500,-  

Preludering ved organist 20 min. før sermoni     500,-  

Solist akkompagnement        600,-   

Gravferd 

Nedsetting av urne, avdøde utenbygds     2000,-  

Nedsetting av kiste, avdøde utenbygds      5000,-   

Transport av urne fra kremasjonssted til gravplassen  

ved ordinær henting av flere urner       200,-  

Transport av urne fra kremasjonssted til gravplass ved henting  

av en urne etter ønske fra pårørende      800,-           

Kremasjon og urne (hvis ikke direkte fakturert fra Haslum krematoriet) 6 000,- 

Festeavgift pr. år          300,- 

Navnet minnelund og felt med felles gravminne 

Navnplate, stell i 20 år, avdøde innenbygds     6 000,- 

Navneplate, nedsetting av urne, og stell i 20 år, avdøde utenbygds             9 000,- 

Stell i 5 år (ved f.eks symbolsk flytting).      1 250,- 

Navneplate – kostpris  

Ingen festeavgift, men må inngå stellavtale. 

 

 

 

 

 



Gravstell 

Planting og  stell av vårblomst før 17.5 (med selvvanningskasse)  300,-   

Planting og stell av sommerblomst før 1.7 (med selvvanningskasse)  500,- 

Planting av høstlyng i september (med selvvanningskasse)   250,-  

Planting av vårblomst, sommerblomst og høstlyng. Vanning. 

(med selvanningskasse)       1300,-   

Krans til jul         300,-   

 

Vanning uten selvanningskasse (mai-sept)      600,-  

Vanning selvanningnskasse (mai-sept)      300,-   

«Ferievanning» (max 4 uker.)       300,- 

 

Selvvanningskasse 70x35 cm      600,-   

Selvvanningskasse 60x35 cm      500,-   

Selvvanningskasse 50x35 cm      400,-   

Selvvanningskasse halvmåne 40x35 cm     400,-   

Selvvanningstank-liten       800,- 

Selvvanningstank – stor       1150,- 

Nedsetting av selvvanningskasse/selvanningstank inkl jord/veike  400,-   

Årlig skift av jord og veike i selvvanningskasse    200,-   

Enkel oppretting av skjevt eller veltet gravminne    600,-   

Fjerne gravminne       800,-  

Andre oppdrag kr 200,- pr påbegynt 30 min.   

Annet 

Egenbetaling konfirmanter      1500,-   

Konfirmantjubileum         350,-  

 

Annonser i Holeposten   

(pr nummer) 

Fargeannonse 1/12 side       800,- 

Fargeannonse 1/6 side       1300,- 

Fargeannonse 1/2 side        3200,- 

Fargeannonse 1/1 side       6000,-   

            

Utleie av kirken til konserter og andre arrangementer 

Konserter og arrangementer arrangert  av kommersielle aktører:  

Leie av Hole kirke inkl kirketjener kr 3000,- + 10 % av billettinntekter. 

Konserter og arrangementer arrangert av lokal  ikke-kommersielle aktører:  

Leie av kirke/kapell inkl kirketjener kr 2000,-. Kirkens egne gratis. 

Kor øvelser o.l for grupper som ikke er kirkens egne, pr gang kr 1000,-.  

(dekke av kirketjener). Kirkens egne kor/grupper gratis.  

Kirkens egne kor/grupper er selv ansvarlig for å rydde, låse, og kaste søppel etter seg. 

Lokale kor som deltar på gudstjenester eller et av kirkens arrangementer får låne kirken en gang gratis. Koret er 

selv ansvarlig for å rydde, og kaste søppel etter seg. Ellers blir dette fakturert kr 200,- pr påbegynte 30 

minutter. 



 

 

 

 

 


