
Ullensaker kirkelige fellesråd  - PRISLISTE 2023

Tjeneste Pris 2022 kr Prisøkn  kr Prisøkn i % Pris 2023 kr
Avgifter for beboere i kommunen
Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år) 0 0 0
Reservert grav ved siden av frigrav for 20 år 4 300 100 2,3 4 400
Nytt urnegravsted (frigrav i 20 år) 0 0 0
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav 215 5 2,3 220
Kremasjonsavgift etter satser fra Stalsberghagen krematorium 
(egenandel) 750 0 0,0 0 *
Navnet minnelund. (navneplate og andel stell i 20 år) 4 500 150 3,3 4 650
Anonym minnelund 0
Utleie av seremonirom til andre tros- og livssynssamfunn 3 100

Avgifter for utenbygdsboende
Nytt enkelt kistegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år) 26 200 15 000
Nytt urnegravsted (etableringavgift og festeavgift i 20 år) 9 200 9 700
Navnet minnelund (navneplate, andel stell og 20 års festeavgift) 9 500 9 050
Anonym minnelund 0
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste per år per grav 215 5 2,3 220

Gravlegging i kistegrav eksl. mva 4 000
Nedsetting av urne eksl. mva 1 200

Utleie av seremonirom 3 000 100 3,3 3 100

Arbeid på kirkegårder
Oppretting av gravminne eksl.mva. 750 25 3,3 775
Arbeid på gravplass, bestilt av fester per påbegynt time eksl. mva. 775

* Det er ingen kremasjonsavift for avdøde med bostedsadresse i Ullensaker kommune. Tidligere har pårørende blitt fakturert et 
administrasjonsgebyr på kr 750,-.  Det foreslås at dette administrasjonsgebyret fjernes, slik at praksis blir slik som i Lillestrøm kommune og 
Lørenskog kommune. Ved å fjerne dette administrasjonsgebyert blir pårørendes kostnader uavhengig av om avdøde blir gravlagt i kiste eller 
kremert.

I henhold til gravplassloven §21 skal avgifter for bruk av gravkapell, anonym minnelund, navnet minnelund, urnevegg, kremasjon 
og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten. 
Øvrige avgifter knyttet til seremoni, utleie av kirke, orgelsolo m.v. fastsettes av kirkelig fellesråd.
De helt grunnleggende tjenester fra gravplassmyndigheten er gratis for avdøde med folkeregistrert adresse i Ullensaker kommune. 
Dette gjelder også i tilfeller hvor avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.


