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Gravferd for bosatte i Nord-Aurdal  Pris kr  

Gravferdsseremoni i kirke med kistenedsettelse 0 

Kremasjonsseremoni 0 

Urnenedsettelse 0 

Kistenedsettelse uten seremoni 0 

Gravferd for bosatte utenfor Nord-Aurdal   

Gravferdsseremoni i kirke med kistenedsettelse         7 000  

Kremasjonsseremoni         5 000  

Urnenedsettelse         1 000  

Kistenedsettelse uten seremoni         5 000  

For avdøde som på grunn av sykdom, alderdom eller utdanning har bodd 
utenfor kommunen mot slutten av livet  

0 

For avdøde som har stått som fester på gravplass i kommunen 0 

Navna minnelund    

Urnenedsettelse med gravstell i 20 år (inkl. navneskilt, nedsetting av urne, pynt 
og vedlikehold) 

        4 000  

Tillegg for bosatte utenfor Nord-Aurdal for festeavgift i 20 år         4 800  

Festeavgift etter 20 år, pris per grav per år            240  

Festeavgift gravsted, pr grav, pr. år   

(*vedtatt av kommunestyret 13.02.2020)   

Ny grav, avtaleperiode år 0 - 19 - ingen avgift * 0 

Gammelt gravsted, avtaleperiode 0 - 39 år - pr. år *            240  

Gammelt gravsted, avtaleperiode 40 - 59 år - pr. år *            480  

Gammelt gravsted, avtaleperiode 60 - 79 år - pr. år *            960  

Ved ny grav kan det festes ei grav ved siden av.          4 800  

Reservasjons-avgift for 20 år faktureres umiddelbart.   
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Stell av graver   

Vår (kurv med stemor ca. 17. mai)            260  

Sommer-stell (plante sommerplanter ca 10. juni, vanning og luking)            800  

Sommer-vanning            300  

Høst (planting av lyng ca 10. september)            180  

Administrasjonsgebyr, pris per avtale per år            200  

    

Vigsel for bosatte i Nord-Aurdal   

Der minst en av brudefolkene bosatt, døpt eller konfirmert i Nord-Aurdal 0 

Der brudefolkene er bosatt utenfor Nord-Aurdal         5 000  

Vigsel i Aurdal fjellkirke har egne priser.   

    

Utleie av kirker til konserter og andre kulturarrangement    

NB! Arrangør er selv ansvarlig for eventuell Tono-avgift uavhengig av type 
arrangement 

  

Arrangement uten inngangspenger/kollekt, arrangør står selv for renhold 0 

Arrangement i regi av soknerådet eller fellesrådet 0 

Renhold kan bestilles i tillegg ved gratisarrangementer 
                  

500  

Arrangement i regi av amatør-utøvere som kor/korps tilhørende i Valdres, med 
inngangspenger/kollekt 

        1 500  

Arrangement i regi av amatør-utøvere som kor/korps ikke tilhørende i Valdres, 
med inngangspenger/kollekt, pris per dag 

        4 000  

  
Arrangement i regi av profesjonell(e) aktør(er) tilhørende i Nord-Aurdal, med 
inngangspenger/kollekt pris per dag 

        3 000  

Arrangement i regi av profesjonell(e) aktør(er) ikke tilhørende i Nord-Aurdal, 
pris per dag 

      15 000  

(Ved lavt billettsalg kan arrangør søke om å redusere leie til 25 % av 
dokumenterte billettinntekter) 

  

For leie over flere dager, maks en uke, reduseres pris per dag med 30 prosent   
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Utleie av kirker til medlemmer av andre kristne trossamfunn   

For trossamfunn registrert i Nord-Aurdal         1 000  

For trossamfunn ikke registrert i Nord-Aurdal         1 000  

    

Konfirmasjon   

Inkluderer undervisning og leir         1 600  

Andre tjenester   

Oppretting av gravminne under 300 kg         1 500  
 

 
 


