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Gravferd og vigsel til innanbygds skal være kostnadsfri. Ein kan ta avgift for tilleggsytinga – 

se pkt. 4 

 

All utlån/utleige inkluderar minimum kyrkjetenar, oppvarming og reinhald. Det er ikkje lov 

å dekke til kristne symbolar. Det er heller ikkje lov å setja inn ekstra stolar eller flytte på 

interiør utan å ha gjort avtale med kyrkjetenar/kyrkjeverje. 
 

 

 

1. GRAVFERD FOR BUSETTE UTANFOR SØR-AURDAL. 

For gravferd med seremoni i kyrkje i Sør-Aurdal     Kr. 5.000,- 

For bisetting til kremasjon eller gravferd      Kr. 3.000,- 

For urnenedsetjing         Kr. 1.000,- 

For kistenedsetjing uten seremoni i Sør-Aurdal     Kr. 3.000,- 

Ved ny grav, kan det festes ei ved sidan av.  Festeavgift for 20 år.  For tida:  Kr. 2.500,- 
 

 

 

2. VIGSEL FOR BUSETTE UTANFOR SØR-AURDAL 

For vigsel på vanlege laurdagar, inkl. bibel til brudeparet og organist  Kr. 5.000,- 

For vigsel på dager med heilagdagsgodtgjersle, som pinse- og nyttårsaftan Kr. 7.000,- 
 

Vigsel der brud / brudgom er oppvaksen, (døypt eller konfirmert i Sør Aurdal kommune 

og/eller foreldre heimehøyrande i kommunen), vanleg laurdag;   Kr. 3.000,- 

For vigsel på dager med heilagdagsgodtgjersle, som pinse- og nyttårsaftan Kr. 5.000,- 
 

 

 

3. UTLEIGE TIL KONSERTER OG ANDRE KULTURARRANGEMENT 

Sokneråda sine kor, t. eks barnekor       Gratis 

Andre kor/ korps etc. tilhørende i S-A som ikkje tar inngangspengar eller kollekt Gratis 

Julekonsert med lokale kor/ korps som tar kollekt     Gratis 

Skulekonsertar/ kulturskulekonserter       Gratis 

Hovudsakeleg lokale aktørar som tar inngangspenger/kollekt   Kr. 1.500,- 

Andre aktørar som tek inngangspengar, 15 % av inntekt min.   Kr. 3.000,- 

 

Konserter/kulturelle arrangement med inngangspengar, (profesjonelle aktørar) kr. 15.000,- 

(de betaler en avgift på inntil kr 15.000 eller 25% av billettinntektene.) 

 

 

 

4. FOR ORGANIST MEDVERKNAD TIL SOLISTER VED GRAVFERD OG VIGSEL 

Organist medverknad til solist betales pr. gang, pr. solist     Kr.   500,- 
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5. UTLEIE TIL MEDLEMMER AV ANDRE KRISTNE TROSSAMFUNN 

Gudstenester/seremoniar og oppbyggjelege møter når søker bur i Sør-Aurdal Kr.  1.000,- 

Gudstenester/seremoniar og oppbyggjelege møter når søker ikkje bur i S-A Kr.  2.000,- 

Gravferd av person busett i Sør-Aurdal, som ikkje er medlem av kyrkja  Kr.  1.000,- 

 

Fritak for betaling vert gjeve når avdøde ikkje var medlem av noe tros- eller livssynssamfunn 

som får refusjon for kyrkjeskatt frå Sør-Aurdal kommune, eller når et anna kristent trossamfunn 

skal forrette gravferd for eit medlem busett i kommunen.  

 

Vigsel når minst ein av brurefolka bur i Sør-Aurdal     Kr.   1.000,- 

Dersom organist skal medverke       Kr.   1.500,- 

 

 (Fritak for betaling gis når eit anna trussamfunn låner kyrkja til vigsel av kyrkjemedlemmar 

som sjølve bur i Sør-Aurdal. (er døypt og/ eller konfirmert her eller har minst en av foreldrene 

sine buande her)). 

 

 

6. SKOLEKLASSER, omvisning 

Barnehager/skuler i Sør-Aurdal       Gratis. 

Barnehager/skuleklasser frå andre kommunar, pr. gang    Kr.  750,- 

Skuleklasser som betener seg sjølv, for eksempel leirskolen etc.   Kr.  300,- 

 

For eventuelt omvising betales gjeldande sats.  

 

 

7.  FESTEAVGIFT.  

Festeavgift, vedteke i Sør Aurdal kommunestyre sak. 68/11 den 15.12.2011. 

 Grunnavgift på kr. 125, pr. grav, pr. år. i avtaleperiode på   0 - 39 år.  

 Grunnavgift på kr. 250, pr. grav, pr. år. i avtaleperiode på 40 - 59 år.   

 Grunnavgift på kr. 500, pr. grav, pr. år. i avtaleperiode på 60 - 79 år. 
 

Festeperiode sett til 5 år. 

 

 

8.  GRAVSTELL ETC. 

Opparbeiding av stellavtale, inklusiv nedsetjing av plantekasse adm. Gebyr. Kr. 1.000,- 

Stemor på våren - før frostfaren er over      Kr.    300,- 

Planting (inkl. planter en gang) luking og vatning     Kr. 1.000,- 

Vatning og luking         Kr.    500,- 

Planting fleire ganger i løpet av sommaren pr. planting .    Kr.    300,- 

Vatning og luking         Kr.    500,- 

Erika på hausten         Kr.    300,- 

Administrasjon gebyr         Kr.     250,- 
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8.  GRAVSTELL ETC. fortsetter 

Oppretting av minnesmerke, under 300.kg.      Kr.  1.000,- 

Minnesmerke over 300. kg. Avtalast pris i kvart enkelt tilfelle. 

Fjerning av minnesmerke        Kr.     750,- 

 

Sal av vatningskasser ferdig oppsett på kyrkjegarden    Kr.  1.000,- 

 

 

9. Konfirmantleir /undervisning. 

 Deltakeravgift for deltakelse på leir pt. kr. 600,- 

 Søskenmoderasjon halv avgift på samme leir for barn nr 2. 

 

 

 

10. Betalingssatsar Gaiding. 

Satsene for inngangsbiletter, justeres hvert år i samarbeid med Valdres stavkirkeforum. 

 

Opning av kyrkja sesongen (skolens sommerferie), Kr. 500,- + ordinær sats for 

inngangspenger. 

 


