
DEN NORSKE KIRKE 

Skien kirkelige fellesråd     Postboks 350 

3701 Skien 

Tlf: 35 58 11 80 

Faks: 35 58 11 81 

Stellavtale – med fond år 2019 
 
Kirkegård:       Avtale nr: ________________ 
 

Navn på sist gravlagte:      Felt:   Rekke:   Nr:   
 

Følgende punkter kan inngå i en vedlikeholdsavtale når det er opprettet avtale med fond. Siste frist for oppretting 

av ny avtale er 01.04.2019. Avtale inngått etter denne fristen iverksettes året etter. 

Det er allerede krysset av for montering av "plantekasse" og administrasjonsgebyr da dette er en pliktig del av 

avtalen.  Vi ber om at De markerer hvilket av følgende punkter De ønsker skal inngå i avtalen:  
 

 Ca. tidspunkt utførelse: Sett X Pris inkl mva 

Montere plantekasse Engangskostnad X Kr  1185 

Plante vårblomster (Stemor) Før 1. Mai  Kr    405 

Sommerblomster /Japansk Myrt Planting juni,  Kr    650 

Sommerblomster / Knoll Begonia Planting juni,  Kr    650 

Sommerblomster /Betula Begonia Planting juni,   Kr    650 

Vanning og stell sommer Juni/juli og august  Kr    815 

Høst lyng September / oktober  Kr    405 

Granbar (kun hvis det ikke er lyng)  Før Allehelgensdag   Kr    100 

Krans til julehøytiden Desember  Kr    370 

Administrasjonsgebyr Årlig avgift X Kr    210 
(Prisene gjelder et vanlig gravsted på 60 cm. For stell av rammegravsted eller store gravsteder (120cm) ta kontakt for pris tilbud) 

 

Årlige kostnader for vedlikehold i ovennevnte oppsett gjelder år 2019. Prisen indeksreguleres årlig. Renteinntekt, 

varierende etter markedsrenten tillegges fondet. Plantekassen er kirkevergens eiendom og det betales et 

engangsbeløp for leie og montering det første året. De påfølgende årene betales det ikke for plantekasse.  Nedre 

Telemark Kommunerevisjon reviderer fondet som disponeres av Skien kirkelig fellesråd 
 

Vi ber om forståelse for at det vil forekomme avvik fra år til år i forhold til tidspunkt for når de enkelte 

tjenestene vil bli utført. Dette som følge av variasjoner i vær og temperaturforhold. Følgende oppsett gir en 

angivelse av ca. tidspunkt: 
 

Mars/april Krans/granbar tas bort Snø og teleforhold avgjør tidspunkt 

April/mai Planting vårblomster Til 1. mai 

Juni Planting sommerblomster Når natte temperaturen er blitt høy nok i juni  

Juni – august Ukentlig tilsyn Vanning, luking og visne blomster tas bort, 

kantklipping. 

September- oktober Opprydding / evt. planting av lyng Avhengig av når sommerblomstene må tas bort 

Oktober/november  Pålegging av granbar Til Allehelgensdag 

Desember Krans Så nær julehelgen som mulig 
 

Skien kirkelig fellesråd plikter å informere før det gjøres endringer i vedlikeholdsavtalen. Unntatt fra denne 

informasjonsplikten er indeksregulering av priser. Stellet gjennomføres etter denne avtalen så lenge det er 

midler igjen på fondet. Det blir sendt ut varsel om opphør av avtalen når fondets midler er så små at det ikke 

dekker årets kostnad. Unnlates det å svare på slik henvendelse innen angitt frist blir avtalen slettet. Ved opphør av 

avtalen vil et evt. restbeløp gå til fond for generell forskjønnelse av kirkegårdene i Skien kommune, jf. § 8 i 

kirkegårdsvedtektene for Skien kommune. 

Ved opphør av avtalen blir gravstedet ryddet, og det blir sådd til med gress foran gravminnet.  
 

Navn og adresse fondskontakt:_________________________________________________________ 
 

Person nummer fondskontakt (11 siffer):_________________________________________________ 

 

Signatur av gravstedets fester:__________________________________________________________ 

 

Kirkevergen i Skien      Dato:__________________________ 
 

Jorunn Fliid (sign)      ______________________________ 

Kirkeverge       sign. bestiller av fondsavtale 


