
Tjeneste Pris 2021 kr

Avgifter for beboere i kommunen

Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år) 0

Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år + 1 fester grav i 20 år) 4 200

Nytt urnegravsted 0

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav 210

Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium 

(egenandel)
750

Navnet minnelund. (Navneplate, andel stell og blomster 20 år og 

festeavgift)
4 500

Avgifter for beboere utenfor kommunen

Nytt enkelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år) 26 200

Nytt dobbelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år) 52 400

Nytt urnegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år) 9 200

Avgift for nedsetting av urne 585

Navnet minnelund 9 500

Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav 210

Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium 

(egenandel)
750

Seremonigebyr (Leie av kirke og organist + kirketjenerbistand) 3 000

Sermonigebyr uten organist (Leie av kirke og kirketjenerbistand) 2 000

Utenbygdsboende defineres som de som verken har familierelasjoner i kommunen eller er bosatt i kommunen.

Stell av grav, priser inkl. mva.

Stell av graver, fullt stell inkludere sommerblomster, luking og 

vanning                                                           
1 085

Stell av graver, vanning                                                                540

Stell av graver med legatavtale, fullt stell inkludere 

sommerblomster, luking og vanning                                               
1 005

Stell av graver med legatavtale, vanning                                   470

Stell av graver, høstplanting 540

Salg av plantekasser ferdig nedsatt, uavhengig av størrelse 750

Salg  av plantekasse 50 cm. 450

Salg av plantekasse 60 cm. 500

Salg av plantekasse 70 cm. 600

Vielser

Vielse av utenbygdsboende med kirketjener 3 050

Vielse av utenbygdsboende med kantor og kirketjener 5 100

Orgelsolo eller akkompagnement 1 000

Både orgelsolo og akkompagnement 2 000

Konserter

Konserter/leie, kulturarrangement av innenbygdsboende 1 000

Konserter, kulturarrangement av utenbygdsboende 3 000

Konserter og kulturarrangementer hvor det kreves inngangspenger inngås det egne avtale med kirkevergen

Leie menighetssal Ullensaker kirke 2 000

Ullensaker kirkelige fellesråd


