
Vilkår for avtale  

 
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.  

 Man kan styrke fondet ved å innbetale et nytt beløp 

 Omgjøre avtalen til stellavtale med årlig fakturering, evt. gjenværende beløp vil da 

trekkes fra på første faktura. 

 Eller velge å si opp avtalen, evt. gjenværende beløp vil ikke bli utbetalt, men overført 

til et fond for forskjønnelse av kirkegården e i Skien kommune generelt. 

 

Unnlates det å svare på slik henvendelse innen angitt frist blir avtalen slettet, og et evt. 

restbeløp vil overføres fond for generell forskjønnelse av kirkegårdene i Skien kommune. 
 

 

 

 

Årshjul for stell 
 

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

for når de enkelte punktene vil bli utført. Dette som følge av variasjoner i vær og 

temperaturforhold. Følgende oppsett gir en angivelse av ca. tidspunkt: 
 

 
 

Mars/april Rydding av krans/granbar Snø og teleforhold avgjør tidspunkt 

April  Planting vårblomster Til 1. mai 

Juni Planting sommerblomster Når nattetemperaturen er blitt høy nok i juni  

Juni - august Ukentlig stell Vanning, luking og visne blomster tas bort, 

kantklipping. 

September/oktober Opprydding / evt. planting av 

lyng 

Avhengig av når sommerblomstene må tas 

bort 

Oktober  Pålegging av granbar Til Allehelgensdag 

Desember Krans Så nær julehelgen som mulig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 

Skien kirkelige fellesråd    
  Schweigaards gate 11 

3717 Skien 

Tlf: 35 58 11 80 

E-post: kirkevergen@skien.kommune.no 

Stellavtale med fond, priser for 2022 
 

Kirkegård:           

 

 

Navn på sist gravlagte:          

 

Felt:   Rekke:     Nr:   Avtale nr: ___________ 
 

 

 

Siste frist for oppretting av ny avtale er 01.04.2022. Avtale inngått etter denne fristen 

iverksettes året etter.  

Ved planting/stell av blomster er det en forutsetning at det er eller kan settes ned en 

plantekasse på gravstedet. 

Stellet i avtalen trekkes fra et fond og løper hvert år så lenge det er dekning på fondet.  

Pris for stellet i avtalen indeksreguleres årlig. 

Renteinntekt, varierende etter markedsrenten tillegges fondet. Vestfold og Telemark revisjon 

IKS reviderer fondet som disponeres av Skien kirkelig fellesråd. 
 

 

Vi ber om at det markeres for plantekasse, hvilken stellpakke som ønskes, og eventuelt 

for tilleggstjenester (velg kun en type sommerblomst) på neste side. 

 

Navn og adresse avtalekontakt: 

 

Personnummer avtalekontakt (11 siffer):  

 

Signatur gravstedets fester: 

Dato: Signatur bestiller av avtale: 



 

Plantekasse 
 

Plantekasse nedsatt på gravstedet er en forutsetning for at vi skal kunne stelle i 

henhold til en av stellpakkene eller tjenesten «kun vanning og stell sommer». Det må 

settes kryss for plantekasse dersom denne ikke allerede er satt ned på 

gravstedet. 
 

 

Plantekasse Sett 

kryss 

Pris inkl mva 

Plantekasse skal settes ned  1.305,- 

Gravstedet har plantekasse fra før   

 

 

 

 

 

Valg av stellpakke 1-10, sett kun ett kryss 

 
 

Pakke 1 Sett 

kryss 

 Pakke 2 Sett 

kryss 

 Pakke 3 Sett 

kryss 
Vårblomster, 

sommerblomster og 

høstlyng med 

ukentlig stell i juni - 

august 

 Vårblomster og 

sommerblomster 

med ukentlig stell i 

juni - august 

 Vårblomster, 

sommerblomster 

og granbar med 

ukentlig stell i 

juni - august 

 

Pris inkl mva 

2.750,- 

Pris inkl mva 

2.300,- 

Pris inkl mva 

2.415,- 

  

Pakke 4 Sett 

kryss 

 Pakke 5 Sett 

kryss 

 Pakke 6 Sett 

kryss 
Sommerblomster og 

høstlyng med 

ukentlig stell i juni - 

august 

  Sommerblomster 

og granbar med 

ukentlig stell i juni 

- august 

  Vårblomster og 

høstlyng 
 

Pris inkl mva 

2.300,- 

Pris inkl mva 

1.965,- 

Pris inkl mva 

1.135,- 

 

 

 

 

 
Pakke 7 Sett 

kryss 

 Pakke 8 Sett 

kryss 

 Pakke 9  

Sommerblomster 

ukentlig stell i juni - 

august 

  Vårblomster og 

ukentlig stell i juni 

- august 

  Vårblomster, og granbar 

med ukentlig stell i juni - 

august 

Pris inkl mva 

1.850,- 

Pris inkl mva 

1.580,- 

Pris inkl mva 

1.695,- 

 
Pakke 10 Sett 

kryss 
Vårblomster og 

høstlyng med 

ukentlig stell i juni - 

august 

 

Pris inkl mva 

2.030,- 

 

 

 

Valg av sommerblomster, sett kun ett kryss 

 
Blomstertype Sett kryss 

Betulia begonia 

 
 

Knollbegonia 

 
 

Isbegonia 

 
 

Japansk myrt 

 
 

 

 

 

Tilleggstjenester: Sett 

kryss 

Priser 

inkl 

mva 
Kun vanning og stell 

sommer (juni – august) 

 1.130,- 

Kun kantklipping  915,- 

Krans til jul  410,- 

 

 

 


