
Nordkapp kirkelig fellesråd - Priser for kirkelige handlinger og utleie

1. Gravferd
 

Kommunens innbyggere
Kistebegravelse (seremoni og 
nedsetting av kiste) gratis

Urnenedsettelse (seremoni og 
nedsetting av urne evt. 
spredning)

gratis

Preludering – orgelmusikk (ca. 
20 min før seremoni)            510,00 

Akkompagnement til solist            610,00 

Kistebegravelse (ikke-medlem) 
inkl. seremoni og nedsetting        3050,00 

Urnenedsettelse (ikke-medlem) 
inkl. seremoni/nedsetting/
spredning

3050,00

 

Utenbysboende
Kistebegravelse (seremoni og 
nedsetting av kiste) inkl. 
festeavgift 20 år

       13120,00  

Urnenedsettelse (seremoni og 
nedsetting av urne) inkl. 
festeavgift 20 år

11080,00

Preludering – orgelmusikk (ca. 
20 min før seremoni)            510,00 

Akkompagnement til solist            610,00 
 

Nedsetting av kiste eller 
urne – uten seremoni
Kiste, kommunens innbyggere gratis
Urne, kommunens innbyggere gratis
Kiste, utenbysboende 4070,00 
Urne, utenbysboende        2040,00 
Urne, utenbysboende 
(spredning, uten nedsetting) 1020,00

Festeavgift 
Ny, enkel grav. Kommunens 
innbyggere. I 
fredningsperioden på 20 år 

gratis

Ny, enkel grav. 
Utenbysboende. Kr. 300,- pr. år 
fra første år. 20 års fakt.

6000,00

Reservering av grav tilknyttet 
ny grav. Kr. 300,- pr. år fra 
første år. 20 år.

6000,00

Festeavgift kr 300,- pr. år pr. 
grav. Faktureres forskuddsvis 
hvert 10. år

3000,00       
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Prisliste vedtatt av menighetsrådet jan 2020.
 

3. Gravminner
Fjerning av gravminne 770,00
Montering av standard 
gravminne u/ramme 1530,00

Montering av standard 
gravminne m/ramme 1780,00

Montering av lite gravminne 
(uten maskinbruk) u/ramme 770,00

Montering av lite gravminne 
(uten maskinbruk) m/ramme 920,00

Oppretting av standard 
gravminne            770,00 

Bolting av gravminne uten 
boring av hull (inkl. bolter) 770,00

Bolting av gravminne med 
boring av hull (inkl. bolter) 1530,00

4. Vigsel
 

Kommunens innbyggere
Vigsel (inkl. prest, organist og 
kirketjener) Gratis

Utenbysboende
Vigsel (inkl. prest, organist og 
kirketjener) 5100,00

5. Utleie av kirkebygg til ikke-
kirkelige handlinger

 

Honningsvåg kirke (inkl. 
kirketjener) pr. dag/kveld
+ 20% av billettinntektene i 
tillegg til leien

1500,00

Utleie til gratisarrangement 1200,00
Skarsvåg kirke pr. dag/kveld 1200,00
Repvåg kirke pr. dag/ kveld 1200,00
Arr. Med menigheten som 
medarrangør e.lign. – pris etter 
avtale

6. Utleie av menighetshuset
 

Utleie menighetssal og 
grupperom hel dag (08.00 – 
16.00)

       2040,00 

Utleie menighetssal og 
grupperom halv dag 
(08.00 –12.00 eller 
12.00-16.00)

           1020,00 

Utleie menighetssal og 
grupperom helg (inntil 48 
timer)

3050,00

Utleie menighetssal (timesleie)            410,00 
Utleie grupperom (timesleie) 210,00
Utleie til lag/foreninger (fast, 
ukentlig utleie) pr. år 6100,00

Utleie i til minnestund ink. 
renhold.        1530,00 

Utleie til frivillige 
organisasjoner/lag/foreninger Etter avtale

Utleie menighetsal i helg (2 
dager) til Blandakor, Damekor 
og Kom og Dans (De må vaske 
etter seg.)

1020,00

7. Gebyrer
 

Betalingsgebyr (kort, kontant 
eller faktura) 55,00

Gebyr ved attestskriving 
(vielse/dåp) - original gratis            105,00 

Kopi svar/hvit 1,50 pr stk 
Kopi farge 3,00 pr stk



 

3. Gravminner
Fjerning av gravminne 770,00
Montering av standard 
gravminne u/ramme 1530,00

Montering av standard 
gravminne m/ramme 1780,00

Montering av lite gravminne 
(uten maskinbruk) u/ramme 770,00

Montering av lite gravminne 
(uten maskinbruk) m/ramme 920,00

Oppretting av standard 
gravminne            770,00 

Bolting av gravminne uten 
boring av hull (inkl. bolter) 770,00

Bolting av gravminne med 
boring av hull (inkl. bolter) 1530,00

4. Vigsel
 

Kommunens innbyggere
Vigsel (inkl. prest, organist og 
kirketjener) Gratis

Utenbysboende
Vigsel (inkl. prest, organist og 
kirketjener) 5100,00

5. Utleie av kirkebygg til ikke-
kirkelige handlinger

 

Honningsvåg kirke (inkl. 
kirketjener) pr. dag/kveld
+ 20% av billettinntektene i 
tillegg til leien

1500,00

Utleie til gratisarrangement 1200,00
Skarsvåg kirke pr. dag/kveld 1200,00
Repvåg kirke pr. dag/ kveld 1200,00
Arr. Med menigheten som 
medarrangør e.lign. – pris etter 
avtale

6. Utleie av menighetshuset
 

Utleie menighetssal og 
grupperom hel dag (08.00 – 
16.00)

       2040,00 

Utleie menighetssal og 
grupperom halv dag 
(08.00 –12.00 eller 
12.00-16.00)

           1020,00 

Utleie menighetssal og 
grupperom helg (inntil 48 
timer)

3050,00

Utleie menighetssal (timesleie)            410,00 
Utleie grupperom (timesleie) 210,00
Utleie til lag/foreninger (fast, 
ukentlig utleie) pr. år 6100,00

Utleie i til minnestund ink. 
renhold.        1530,00 

Utleie til frivillige 
organisasjoner/lag/foreninger Etter avtale

Utleie menighetsal i helg (2 
dager) til Blandakor, Damekor 
og Kom og Dans (De må vaske 
etter seg.)

1020,00

7. Gebyrer
 

Betalingsgebyr (kort, kontant 
eller faktura) 55,00

Gebyr ved attestskriving 
(vielse/dåp) - original gratis            105,00 

Kopi svar/hvit 1,50 pr stk 
Kopi farge 3,00 pr stk


