
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Grunnsatsene ble vedtatt av Melhus kirkelige fellesråd 18.10.2012 (sak 35/12), og senere justert 12.3.2020 (sak 13/20), 

25.3.2021 (sak 12/21), og 4.11.2021 (sak 35/21). Satsene for utleie av kirkene er godkjent av Nidaros bispedømme i brev datert 

18.1.2022. Avgiftene tilknyttet feste av kiste- og urnegraver er vedtatt av kommunestyre 22.9.2020 (sak 60/20). Satsene blir 

justert hvert år iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB. 

Betalingssatser 
Sist justert den 23.1.2023 

 

 

 

Utleie av kirken til (enkelte satser er differensiert i helgene):  Ma.-Fr. Lø.-Sø. 
    

- Vielse der ingen av brudeparet er døpt, konfirmert, eller bor i Melhus kommune. 1  kr  6 463  kr  7 858  
    

- Begravelse/Bisettelse der avdøde ikke bodde i Melhus kommune, 1 eller der avdøde 

ikke var medlem av Den norske kirke. 

  

kr  6 463 

 

    

- Konsert arrangert av aktører utenfor Melhus kommune 

 - 20 % av brutto inntekt,2 eller minimum 

 

kr  6 045  

 

kr  7 329  
    

- Konsert arrangert av aktører tilhørende i Melhus kommune 

 - 10 % av brutto inntekt,2 eller minimum 

 

kr  6 045  kr  7 329  
    

- Konsert i regi av, eller i samarbeid med det aktuelle menighetsrådet    Gratis   Gratis 
    

- Diverse til aktører utenfor Melhus kommune 3  kr  4 605   
    

- Diverse til aktører tilhørende i Melhus kommune 3   kr  4 188   
    

- Diverse i regi av, eller i samarbeid med det aktuelle menighetsrådet    Gratis   Gratis 

    

    

Avgifter tilknyttet gravplassene:    
    

- Festeavgift pr. kistegrav pr. år  kr     222   
    

- Festeavgift pr. urnegrav pr. år  kr       27   
    

- Festeavgift urnegravsted (4 urnegraver) pr. år  kr     109   
    

- Festeavgift navnet minnelund pr. år  kr     131   
    

- Kistegrav (gravlegging av kiste) der avdøde ikke bodde i Melhus kommune 1  kr  4 883   
    

- Urnegrav (gravlegging av urne) der avdøde ikke bodde i Melhus kommune 1  kr  2 160   
    

- Navneplate navnet minnelund  kr  6 538   

    

    

Diverse avgifter:    
    

- Meditasjonsspill ved begravelse/bisettelse  kr     886  

 

 
1 Bostedsadresse iht. Folkeregisteret 
2 Billetter og/eller kollekt 
3 Pr. påbegynt døgn 


