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Tjenester for Våler kirkelige fellesråd 

gjeldende fra 01.01.2021 
 
Gravferd: Pris:  

Festeavgift for 20 år (pr grav pr år kr 350), reservering sidegrav kr 7.000 

Festeavgift for 20 år (pr grav pr år kr 350), utenbygdsboende pr urne/kistegrav kr 7.000 

Preludering/inngangsmusikk ved gravferd kr 500 

Begravelse eller bisettelse for utenbygdsboende kr 4.000 

Leie av kirke til gravferd for andre kristne trossamfunn kr 4.000 

Leie av kirke til gravferd for ikke medlem av DNK (ekskl. kantor)  kr 4.000 

Opptak/lukking av grav til utenbygdsboende (ekskl. mva) kr 3.600 

Nedsettelse av urne for utenbygdsboende (ekskl. mva) kr 1.500 

Leie av kantor for ikke medlem av DNK kr 2.700 

Kjøregodtgjørelse personell Våler-Gravberget, begravelse/bisettelse utenbygds  kr 500 

 

Gjelder utenbygdsboende - Hvis en ektefelle/samboer er gravlagt på en av gravlundene i Våler,  

regnes gjenlevende ektefelle/samboer som innenbygds når det er festet grav for denne ved siden av  

og skal ikke betale for opptak/lukking av grav.  

 

Navnet minnelund:   

Engangsavgift inkl. urnenedsettelse (inkl navneplate/montering, vedl.hold/beplantn) kr 15.000 

Engangsavgift utenbygdsboende, inkl.festetid 20 år + nedsettelse av urne (ekskl. mva) kr 23.500 

Reservering av plass i 20 år til gjenlevende ektefelle/samboer (inkl. blankt skilt/feste) kr 9.000 

 

Anonym minnelund: 

Engangsavgift innenbygds (inkl. urnenedsettelse) kr 1.000 

Engangsavgift utenbygdsboende (inkl urnenedsettelse, ekskl mva) kr 2.500 

  

Gravlund: 

Fjerning/oppretting gammelt gravminne/sokkel, ordinær størrelse (ekskl. mva) kr 1.500 

Fjerning/oppretting gammelt gravminne/sokkel, ekstraordinær størrelse (ekskl.mva) kr 2.500 

Montering av gravminne/sokkel kr 1.500 

 

Kirkeleie vielse: 

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende, inkl kantor og kirketjener kr 4.000 

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn, (inkl kirketjener) kr 4.000 

Leie av kirke for utenbygdsboende, hvor én av foreldrene er bosatt i Våler kr 2.000 
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Kirkeleie kulturelt arrangement: 

Leie av kirke til kulturelt arrangement, lokale og regionale aktører, inkl kirketjener kr  4.000 

Leie av kirke til lag/foreninger/skoleklasser/kirkelige organisasjoner kr 3.500 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement, kommersielle aktører, inkl. kirketjener kr  10.000 

Ved billettsalg over 100 personer pålegges 10% sats av samtlige solgte billetter 

 

Leie av kirketorget kr  2.000 

 

Gravstell: 

Standard beplantning og stell (vår-høst), ekskl. mva kr  1.500 

Tillegg krans « 300 

Vanning og stell (vår-høst), ekskl. mva kr 1.040 


