
PRISLISTE 2020 INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD 2020 

Leie av kirke* 2620 

Leie av organist til begravelse, bisettelse eller vielse for utenbygds 
bosatt ** 2055 

Kistegrav, utenbygds bosatt 6060 

Urnegrav, utenbygds bosatt 1850 

Seremoni ved urnenedsettelse, utenbygds bosatt *** 1745 

Festeavgift 1 år/10 år (vedtas av kommunestyret)             200 

Arbeid med handredskap, pr. time 411 

Arbeid inkl. bruk av maskin, pr. time 822 

Oppretting av gravminne normal størrelse 616 

Fjerning av vanlig gravminne fra gravplass 925 

Tilbake setting av gravminne fra lager til gravplass 1230 

Leie av lift, døgnpris fra 1. dag 1030 

Leie av lift, døgnpris fra 4. dag 720 

Leie av lift, døgnpris fra 8. dag 616 

Leie av lift, pr. helg 1750 

Sommerstell (kun Leksvik kirkegård) 1017 

Vanning pr. gravsted pr. år (kun Leksvik kirkegård) 360 

Luking pr. gravsted pr. år (kun Leksvik kirkegård) 205 

Planting pr. gravsted pr. år (ekskl. planter) (kun Leksvik kirkegård)   

Planting pr. gravsted pr. år til 17. mai (ekskl. planter) (kun Leksvik 
kirkegård)   

Stell av grav/gravlegat 720 

Administrasjonsavgift "hvilende" gravlegat   

Administrasjonsavgift gravlegat som stelles av fellesrådet 300 

NAVNA MINNELUND   

Navnet minnelund.20 ÅR         10270 

Reservert navnet minnelund 10 ÅR            5135 

Navnet minnelund utenbygdsboende.          15405 

Reservert navnet minnelund utenbygdsboende 10 ÅR            7702 

MØTEROM   

Utleie Rein møterom, kort møte (ca. 2 timer)             616 

Utleie Rein møterom, heldagsmøte/ selskap 1232 
Leie av kirke- se eget reglement (gjelder utleie til arrangement, ikke medlemmer av DnK og 

utenbygdsboende 
**Leie av organist (gjelder for ikke medlemmer av DnK og utenbygdsboende) 

Ved vielser inngår spilling av inngangsmarsj, 3 salmer og utgangsmarsj.  

Ved begravelse/bisettelse inngår spilling av meditasjonsmusikk, preludium, 3 salmer og 

utgangsmusikk.  

Ved framførelse sammen med solist, inngår øvelser og forberedelse med inntil 1 time. 

Ved behov for mer tid, prises dette i henhold til medgått tid. Tidsbruk avtales på 

forhånd. (gjelder alle) 

*** Seremoni ved urnenedsettelse. 

Gjelder dersom pårørende ønsker noen fra fellesrådets personell, som oftest diakon, til å bistå 

med en seremoni ved urnenedsettelsen med f.eks. andakt/bønn og sang.  


