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BETALINGSSATSER - KIRKELIGE HANDLINGER FOR UTENBYGDS PERSONER  

 

Våler kirkelige fellesråd har vedtatt nye betalingssatser for bruk av kirken og gravlegging for de om 

ikke er folkeregistrert bosatt i Våler, gjeldende fra 1.4.2013. Ikke-medlemmer må betale for kirkeleie. 

For medlemmer av Den norske kirke i Våler er tjenestene avgiftsfrie. 

 

Betalingssatser gjeldende pr 1.1.2016:   Inkl.mva 

Leie av kirken til kirkelige handlinger (ekskl. avgift prest*) kr   3.500,- 

Leie av kapellet til kirkelige handlinger (ekskl. avgift prest*) kr   2.500,- 

Preludering/sørgemusikk i forkant av seremoni kr 500,- 

Opptak av grav med for og etterarbeid + 25% mva kr   3.000,- 3.750,-  

Urnenedsettelse + 25% mva kr    1.000,- 1.250,- 

Kjøring til Gravberget /Risberget   Følger statens satser 

 

Totalsum ved leie, begravelse/urnenedsettelse:   

➢ Begravelse i Våler (kistenedsettelse) kr  6.500,- 7.250,- 

➢ Kirkeleie / Urnenedsettelse (3.500/1.000) kr   4.500,-  4.750,- 

➢ Begravelse i Gravberget/Risberget, inkl kjøring kr  7.000,- 7.750,- 

(3.500/3.000/500) 

Hvis en er gravlagt på en av kirkegårdene i Våler, regnes ektefellen som innenbygds når det er festet 

grav for denne.  

 

*I tillegg kommer avgift til prest på ca kr 2.500,-, som faktureres via bispedømmekontoret. 

 

FESTEAVGIFT 
Festeavgift pr grav pr år fra 1.1.2017 kr      300,- 

Et ”gravsted” består vanligvis av 2 eller flere graver 

Nytt gravsted, reservert grav ved siden av frigrav  kr  6.000,- (300,- x 20 år) 

 

GRAVLUND – GRAVMINNER, pr 1.1.2016 
Oppsetting av gravminne ½ t, inkl mva. (1time, 700,-) kr   500,- 625,-  

Fjerning av gravminne, inkl mva. kr   500,- 625,- 

Retting av gravminne, inkl mva.  kr   500,- 625,- 

 

GRAVSTELL, pr 1.1.2017 
Gravstellavtale inkl. mva og adm.gebyr kr   1.500,- 1.875,-  

Vanning/stellavtale inkl. mva og adm.gebyr kr   1.040,- 1.300,- 

 

LEIE FOR VIELSE AV UTENBYGDS 
➢ Vigsel i Gravberget (inkl. kjøregodtgjørelse) kr  4.000,- 

➢ Vigsel i Våler kr  3.500,- 

Hvis en forelder bor i Våler settes leie av kirken til  kr  1.800,- 

 

SATSER - LEIE TIL KONSERTER/ARRANGEMENTER VÅLER KIRKE/KAPELL 

• Utenbygdsboende og ikke-medlemmer, kr 3.500,- 

• Innenbygds lag/foreninger, skoleklasser og andre kirkelige organisasjoner, kr 3.000,-. 

• Konserter/arrangementer av lokale og regionale aktører, kr 5.000,-. 

• Konserter/arrangementer av nasjonale aktører, minimum kr 10.000,-,  

evt. avtalt prosentsats av billettinntekter. 

• Leie av kirketorget, kr 2.000,-. 


