
 

Stellavtaler for  

Gravplassene i Trondheim 2021 

 

Informasjon om årlig avtale og flerårsavtale  

om stell av private gravsteder i Trondheim 

 

 

Ønsker du - steller vi med omhu 

 

 

 

 
 

Kirkevergen 
Kirkelig Fellesråd i Trondheim 

Postboks 2300 Torgarden 
7004 Trondheim 

 
Besøksadresse: Munkegata 6 

Telefon: 994 36 000 
post.trondheim@kirken.no 
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Priser 2021 

 
Vanning av bed 

- kr 402,- inkl moms pr bed  
 
Standard stellavtale med blomster  

- kr 1.836,- inkl moms 
 

Bedet anlegges foran gravminnet og ca 0,5 m ut fra gravminnet. Det tilføres 
jordforbedring. Blomster blir plantet. Bedet blir vannet og vedlikeholdt av 
kirkevergen fram til ca 15. september.  

 
Normal plantetid for blomster i Trondheim er omkring første uke i juni. 

 
Utvidet stellavtale 

- kr 2.585,- inkl moms 
 

Som standard stellavtale. Utvidet stellavtale har i tillegg Erika som høstplante og 
krans til Allehelgensdag.  

 
Stellavtale for store gravsted - tilpasset  

- kr 2.992,- inkl moms 
 

For gravsted med store gravminner, inngjerdete gravsteder. Avtalen er tilpasset 
det enkelte gravsted.  

 
Emperi undervanningskasse 

- kr 2.343,- inkl moms 
 

Kjøp av plantekasse med montering foran gravminnet. Arbeidet utføres av 
kirkegårdens ansatte etter avtale. Kan kjøpes uavhengig av stellavtale.  

 
Oppretting av gravminner (normal størrelse) 

- kr 668,- inkl moms 
 
Sikring av gravminner 

- kr 413,- pr bolt inkl moms 
 
Avtale om fjerning av gravminne fra gravplass 

- kr 1.183,- kr inkl moms 
 
 
Årlig avtale løper til den blir sagt opp. 
  



Private gravstellsavtaler  

 

Utdrag fra Kirkegårdsvedtekter som gjelder for Trondheim kommune: 

§ 6 Plantefelt og stell av grav 

6.1 Fester/ansvarlig for gravsted har rett og plikt til å stelle gravstedet.  

6.2 Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i gravminnets bredde i 
plan med bakkenivå. Plantefelt kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm målt fra 
gravminnets bakkant. Bed som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den som 
har ansvar for graven. 

6.4 Vekster skal ikke overstige gravminnets høyde eller gå ut over plantefeltet. 
Fester er ansvarlig for dette med mindre stellavtale er inngått. Vekster som ikke er 
i henhold til bestemmelsene vil bli fjernet og fakturert av KFiT.  

6.5 Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller pynting av grav, 
og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være komposterbart.  

 

§ 7 Avtale om stell av grav 

7.1 Fester kan inngå avtale med KFiT om beplantning og stell av graven 
(stellavtale). Det foreligger egne tilbud for disse tjenestene. Stellavtaler faktureres 
og fornyes årlig dersom det ikke er inngått flerårsavtale. 

7.2 Fester/ansvarlig for grav kan finansiere fremtidig stell av gravsted gjennom 
opprettelse av flerårsavtaler. Ved inngåelse av en slik avtale betales fastsatt takst 
som tilsvarer 10 års stell av grav for standard stellavtale.  

7.3 Når det ikke er midler igjen til ett års vedlikehold, sender KFiT brev til 
ansvarlig for stellavtalen. Hvis videre innbetaling ikke skjer, opphører stellavtalen 
og overskytende midler overføres til forskjønnelse av gravplassen.  

7.4  Innbetalte midler til flerårsavtale betales ikke tilbake med mindre 
avtalebrudd fra KFiT foreligger. Tilbakebetaling skjer ikke til andre enn til den som 
opprettet avtalen. 

7.5 Ved opphør av festeforhold og sletting av grav vil gjenstående beløp på 
flerårsavtaler tilføres KFiT til forskjønning av gravplassen. 

 

Nye flerårsavtaler 

Kirkevergens konto for innbetaling av midler til flerårsavtaler er 4213.21.72719.  

I nettbanken eller på giro innbetalingsblankett må det i meldingsfeltet påføres: 

- Navn på gravlagte og gravidenten på gravstedet (kirkegård, gravfeltnr og gravnr) 

- Opplysninger om hvilken stellavtale som ønskes.  

 

Opplysninger om gravnr osv kan fås hos kirkevergen, tlf 994 36 000.  



Kirkegårdskontoret oppretter et unikt flerårsavtalenr for gravstedet, og det opprettes en 

gravstellsavtale.  

Flerårsavtaleinnehavere som ikke har nok midler igjen i avtalen til årets vedlikehold blir 

tilskrevet om dette tidlig på året. Blir ikke flerårsavtalen styrket (før mai mnd), opphører 

avtalen.  

Administrasjonsgebyr ved oppretting av flerårsavtale kr 160,-  

 

For fullstendig prisliste og mer informasjon – se våre nettsider  

https://kirken.no/trondheim 

 

Emperi undervanningskasse 

Avtale om å sette ned en undervanningskasse på 

gravstedet gjøres med kirkevergen. Undervanningskassen 

kan kjøpes. Kassen skal settes ned etter avtale med 

kirkevergenes ansatte. 

 

 

Gravminne 

En forutsetning for at kirkevergen tar på seg å vedlikeholde et gravsted er at gravminnet 

er forskriftsmessig sikret. (§24 Gravferdslovens forskrift nr 32) 

Gravminne og gravutstyr må være i henhold til gjeldende vedtekter for Trondheim 
kommunes gravplasser.  
 

 
Havstein kirkegård. Alle foto: Kjetil Aa 

https://kirken.no/trondheim

