PRISLISTE

Midtre Namdal kirkelig fellesråd

ÅRSPRIS KR. 1.000,-

De oppgitte priser er å forstå inkl. mva.
Prisene er inklusiv leie av plantekasse.
I prisen inngår;
Montering av plantekasse (bredde 60 cm.)
planting av vårblomster (Stemor)
sommerblomster og
høstplante (Erica/røsslyngplante)
samt vanning, ugressluking og ordinært tilsyn.
Av sommerblomster benyttes planter av god kvalitet,
levert av lokal gartner.

Reglement
for
gravstell
For kirkegårdene i
Overhalla, Flatanger og Namsos

Tilleggstjeneste kan bestilles særskilt:
-Mosekrans, pålagt gravstedet:

KR. 250,-

MED PRISLISTE

§4
Skulle det oppstå uforutsette økonomiske endringer slik at det
innbetalte beløp ikke strekker til, opphører vedlikeholdet av
gravstedet. Avtalen kan gjenopptas/videreføres ved at det

Bestemmelser
§1

innbetales nytt beløp.
Hvis det er midler igjen ved avtalens utløp, kan kirkevergen
avgjøre at midlene anvendes til festefornyelse av gravstedet,

Alle som ønsker det, kan inngå avtale med kirkevergen om

forlengelse av gravstellavtalen, eller at midlene benyttes til

vedlikehold og stell av gravsted. Avtale inngås

alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

med den forutsetning at gjeldende reglement følges.
§5
§2

De avsatte midlene forvaltes av kirkevergen.

For vedlikehold og stell av det aktuelle gravsted(er) i en

Kirkevergen er således ansvarlig for at midlene benyttes i

bestemt periode kan det innbetales et engangsbeløp.

henhold til avtalen.

Beløpet innbetales til en særskilt konto for det aktuelle grav-

Skulle det oppstå skader, ved lynnedslag, naturkatastrofer,

sted, og beløpet sammen med påløpne renter skal dekke

hærverk, tyveri eller lignende, kan det ikke kreves at skaden

utgiftene til planting og vedlikehold for et bestemt tidsrom.
Størrelsen på beløpet fastsettes i hvert enkelt tilfelle.
Hvis ønskelig kan det inngås avtale om at det tilsendes årlig
regning for den avtalte tjeneste.
Annen tilleggstjeneste ” pålegging av mosekrans”

utbedres på gravstellkontoens regning.
§6
Det føres regnskap for hvert legat.

kan også bestilles.
§3
En gravstellavtale kan bare opprettes for et bestemt tidsrom,
dog ikke lengre enn gravstedets festetid.
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