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Takster og avgifter 2019
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Saksvedlegg

Saksfremstilling
Siste justering av takstregulativet ble gjort i november 2017. Avgiftene har blitt harmonisert i perioden 20162017 til en felles nivå i 2018.
Avgiftene er justert nå for å holde tritt med lønnsutvikling og kostnadsutvikling for driftskostnader for
kirkene og kapell (strøm, renhold, osv.) Endringen trer i kraft fra 01.01.2019.
Til sammenligning er Tønsberg kirkelige fellesråds 2018 avgifter også vist i tabellen under.
Festeavgift:
Feste av gravsted (kistegrav/urnegrav) fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet; jf.
Gravferdsloven 21, 2.ledd.
Festeavgiften vedtas med dette ikke av fellesrådet.
Gravferd utenbysboende (utenfor kommunen)
Kommunens innbyggere får ved gravferd dekket en ny enkeltgrav, en kirkelig seremoni inklusiv lokale eller
bruk av gravkapell til annen seremoni. Ved valg av dobbeltgravsted, må det betales tillegg for feste av
reservert grav for ektefelle/samboer. Personer som har annen bostedsadresse enn Færder kommune må – ved
gravferd i kommunen – i prinsippet dekke utgiftene selv.
Forhåndsmusikk
Kan bestilles ved gravferd. Det spilles 20 minutter før seremonien begynner. Ved bruk av kantor for andre
trossamfunn gjøres det avtale direkte mellom pårørende og kantor (som eget firma).
Stellpriser for gravstell
Tilbud om gravstell kan bestilles for graver på gravplassene i Færder kommune. Fullt stell er beplantning og
innebærer bl.a., planting av stemorsblomster tidlig vår, planting av sommerblomster, vanning, klipping og
luking og planting av høstlyng i september. Kantklipp er kun klipping med kantklipper inntil gravminnet.
Det er mulig å bestille krans som tillegg til øvrig bestilling til jul.
Konfirmantavgift fastsettes av kirkelig fellesråd og bidrar til å dekke utgifter for konfirmantåret inkludert
leir. Avgift for 2019 er 1500.
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Festeavgifter
enkeltgrav
dobbeltgrav
urnegrav
Engangsbeløp navnet minnelund Tjøme kirkegård, Nøtterøy
kirkegård

2018
FKF

2018
Tønsb. KF

2019
FKF

250
500
150

358
716
211

300
600
165

5700

5850

Gravferd utenbysboere (utenfor kommunen)
Kistegravlegging
Urnegravlegging
utleie av kapell
utleie av kirke
kirkemusiker

4500
1700
1200
1700
1300

6180
2056
3270
3270
1687

4700
1800
1500
2000
1400

Gravferd (ikke medlemmer av Den norske kirke)
Utleie av kirke
Kirkemusiker

1700
1300

3270
1687

2000
1400

Forhåndsmusikk ved gravferd (alle)

700

981

750

Vielse (boende utenfor kommune eller ikke medlemmer av
Den norske kirke)
Utleie av kirke (inkl. kirketjener)
Leie av kirkemusiker

1700
1500

2000
1550

Konfirmantavgift
1500

Stellpriser for gravstell
Fullt stell
Kantklipp
Krans til jul

2018
1626
351
200

2019
1667
360
205

Forslag til vedtak
Færder kirkelige fellesråd vedtar takstregulativ som vist i tabellene. Disse trer i kraft fra 01.01.2019.
Stellpriser reguleres årlig med 2,5% for prisstigning.
Fellesråds innstilling for festeavgift sendes til Færder kommune for fastsetting jf. Gravferdsloven § 21.
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Møtebehandling

Vedtak
Færder kirkelige fellesråd vedtar takstregulativ som vist i tabellene. Disse trer i kraft fra 01.01.2019.
Stellpriser reguleres årlig med 2,5% for prisstigning.
Fellesråds innstilling for festeavgift sendes til Færder kommune for fastsetting jf. Gravferdsloven § 21.

