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Informasjon om gravstellavtale ved Ringsakers gravplasser
Ringsaker kirkelige fellesråd tilbyr gravstellavtaler ved alle sine gravplasser. Vi
tilbyr følgende:
Fra våren 2013 legger
Ringsaker kirkelige
fellesråd om sin praksis ved gravstellavtaler.
Dette arket er en informasjon til både nye og
gamle kunder. Her får
du forklart hvordan den
nye avtalen fungerer.
Vi vil fra 2013 benytte
selvvanningskasser
ved alle gravstedene.
Dette gjør at det vil se
enda mer velstelt ut
gjennom sommerhalvåret. Dette er velutprøvde produkter i aluminium.
I forhold til tidligere
avtaler er det nå tre
utplantinger, mot tidligere to.

1.
Innen 10. mai vil vanningskassene tas opp av jorden, rengjøres, skifte sugeveke
og gjøres klar til planting.
2.
Når vanningskassen er borte legges det et trelokk over. Oppå lokket settes det
innen 16. mai en enkel utplanting i egen potte.
3.
Hovedutplanting i selvvanningskasse innen 15.
juni.
4.
Utplanting av høstblomst innen 1. oktober.
5.

Åsmarka kirkegård

Stell, vanning og rydding .

Gravplassene i Ringsaker
Ringsaker kirkelige fellesråd ønsker
at gravplassene i Ringsaker skal se
pene og ordentlige ut. Det er også
grunnen til at vi tilbyr tjenesten med
gravstell. Vi har ikke monopol på
denne tjenesten og du kan gjerne
kontakte andre som tilbyr gravstell.

Vi har i dag ca 300 avtaler, og har i sommerhalvåret egne ansatte som arbeider
med dette.
Ønsker du å gjøre en avtale med oss,
tar du kontakt pr. telefon eller epost.

Selvvanningskasser
Vi benytter vanningskasser av
aluminium. Dette er vel utprøvde kasser som holder lenge.
Størrelsen på kassene er 60
x 30 cm eller 40 x 30 cm i
yttermål.
Kassene monteres som vist
på tegningen (vi monterer
kassene).

Når utplanting er ferdig vil det etter
et par uker ikke se den svarte kanten. Mellom kassen og gravminnet
vil det være 10 cm med singel.

Side 2

Gravstell Ringsakers gravplasser

Pris
Pris pr. år kr 1 625 (1 300 + mva).
Som inkluderer tre utplantinger, stell,
vanning og rydding.
I tillegg kommer en engangssum på
kr 1 250 (1 000 + mva) for leie av
selvvanningskasse. Dette dekker leie
og montering så lenge dere har avtalen.

”Kr 1 625
pr. år dekker
tre utplantinger,
stell, vanning
og rydding”

Minimums avtaleperiode er fem år og
maksimum er antall år som graven er
festet. En kan innbetale for deler eller
hele perioden på en innbetaling, men
vi anbefaler innbetaling for minst fem
år av gangen. Normalt vil renteinntektene på det innestående dekke eventuell prisstigning i årene framover.
Ved årlig innbetaling vil eventuell prisstigning legges på hvert år.
Gravstellkonto
Ved innbetaling av et bestemt beløp
fra ansvarlig/fester til et gravstell, vil
fellesrådet overta ansvaret for planting og stell av graven.

Stellkontoen forvaltes av kirkevergen.
Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av
gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det
opprettes i hvert enkelt tilfelle en stellavtale.
Avtalen kan ikke løpe med lengre varighet enn festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i stellperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi
melding om dette til den ansvarlige eller
festeren. Da er det anledning til å øke
innskuddet slik at det varer tiden ut. I
motsatt fall vil stellet opphøre når midlene er brukt opp.
Skulle det være midler igjen på kontoen
når avtaletiden er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig
forskjønnelse av gravplassene i
kommunen.
Gravstellskontoen forvaltes felles, men
kirkevergen fører eget regnskap for hver
avtale som revideres hvert år.
Tjenestene er merverdiavgiftsbelagt.

Eksempel på utregning av kostnader
Ønsker å innbetale for 10 år

Ønsker å innbetale hvert år

10 år x kr. 1 625 pr. år:

kr 16 250

1 år x kr. 1 625 pr. år:

kr 1 625

Leie av selvvanningspotte

kr 1 250

Leie av selvvanningspotte

kr 1 250

Sum å betale inn:

kr 17 500

Sum å betale inn:

kr 2 875

Deretter kr. 1 625 hvert år i minimum fem
år.

Ønsker å betale for 5 år
5 år x kr. 1 625 pr. år

kr 8 125

Leie av selvvanningspotte

kr 1 250

Sum å betale inn:

kr 9 375

Med forbehold om endringer.

Ringsaker kirkelige fellesråd Besøksadresse:
Epost: post@kirken-ringsaker.no
Postboks 195
Storgata 98 B, 2390 Moelv Telefon: 623 30 770
2391 Moelv

