Kirkekontorene i Rindal og Surnadal
15.10.2019
Tlf: 71 65 70 60 / 475 19 111
Martinus Viks veg 1, 6657 RINDAL
Pb. 19, 6656 SURNADAL
post@rindal.kirken.no post@surnadal.kyrkja.no

Til mottaker av faktura på festeavgift
Festeavgift betales av den som står ansvarlig for gravstedet (en eller flere graver på samme feste).
Festeavgiften i Rindal og Surnadal er fra 2019 kr 200,- i året pr. grav, og kreves inn for 5 år av gangen.
Flere kan være gravlagt i samme grav med minst 20 års mellomrom, avgiften gjelder for de gravene
på kirkegården man legger beslag på, ikke samlet antall gravlagte.
En grav som tas i bruk for første gang er gratis de første 20 årene (frigrav), for innbyggere som
gravlegges på en av hjemkommunens gravplasser. Deretter må det betales festeavgift dersom man
ønsker å beholde graven og retten til å ha gravminne stående. Utenbygdsboende må betale
festeavgift fra første stund. Man kan feste inntil to ledige graver ved siden av en ny grav, ellers er det
ikke anledning til å feste graver på forhånd. De(n) ledige graven(e) som festes må man betale
festeavgift for fra første stund.
Dersom du ønsker å si opp en eller flere graver på festet, fyll ut slippen på baksiden og returner til
oss. Det er mulig å beholde bare graven der gravsteinen står, da går de oppsagte gravene tilbake til
kirkegården og kan brukes om igjen dersom fredningstiden siden siste gravlegging er gått ut. Denne
er på 20 eller 30 år.

Gravsteinen er festers eiendom. Dersom den ikke fjernes av fester etter oppsigelse, tilfaller
gravsteinen kirkegården og fjernes på høsten, mot et gebyr på kr 2000,-. Kryss av på svarslippen
dersom dere vet at dere ønsker at kirketjener gjør dette for dere. Se svarslipp på baksiden.

Mener du at du ikke er riktig fester, ta kontakt med et av kontorene, gjerne med opplysninger om
hvem som kan tenkes å ville overta festet. Vi rydder stadig i gravregisteret.
Den som er fester har rettighetene til gjenbruk av gravsted og bruk av eventuelle ledige graver, uten
videre samtykke.
Fakturaen gjelder sammen med kvittering for betalt avgift som festebrev, og må tas vare på fram til
neste forfall.
Kirkevergen i Rindal og Surnadal
Ingeborg Nordlund

Slipp for sletting av graver/overdragelse av feste
Noen ganger dør fester uten at pårørende vet at hun eller han har festet en eller flere graver. For at
riktig person skal få mulighet til å feste graven, fører vi på nærmeste slektning eller den som stod
ansvarlig for gravferden til den som er død, som ny fester på de aktuelle gravene. Om ikke du/dere vil
feste graven(e), har i allefall dere et bedre utgangspunkt for å vite hvem som kan være interessert i å
ta over festet, eller om gravene skal slettes, gravsteinen fjernes og graven kunne brukes om igjen av
noen andre.
Om du mener at det er noen andre som skulle hatt festet, er vi veldig takknemlige for å få skriftlig
beskjed om hvem som kan være riktig fester, gjerne med kontaktinfo om du har. I noen tilfeller
finnes det personer som har identiske navn, så fødselsdato og eventuell adresse vil være greit for oss
når vi leter etter vedkommende og sender ut ny faktura. Vi tar gjerne imot slike beskjeder på e-post
eller telefon. Se kontaktinformasjon øverst på første side. Det er selvsagt også lov å stikke innom
kontoret i Surnadal eller Rindal, som har åpent hhv. man.-tors. kl. 10-14 og tirs. og fre. kl. 10-14.
Vi jobber på tvers av kommunegrensene, så det spiller ingen rolle hvor du tar kontakt.
Der vi mangler festere og ikke klarer å finne noen som kunne tenkes å ville ta over, eller noen som
kan hjelpe oss å finne riktig fester, setter vi ut gule lapper ved siden av gravsteinen, slik at de som
eventuelt besøker og steller på gravstedet kan få sjansen til å overta.

Ved oppsigelse av grav, gravsted eller endring av fester, fyll ut svarslippen under (husk
fakturanr.) og returner den til oss. Reduser innbetalingen med 1000,- pr. grav du/dere sier
opp. Dersom du ønsker å beholde graven(e) på festet som står i beskrivelsen på fakturaen
betaler du den i sin helhet. Husk KID-nr., det gjør jobben mye enklere for oss.

Returner til:
Kirkevergen i Rindal og Surnadal
GJELDER FAKTURANUMMER:_________________
Postboks 19
6656 SURNADAL eller post@surnadal.kyrkja.no / post@rindal.kirken.no
Kryss av det som passer.
Jeg ønsker å slette hele festet og si opp graven(e). Jeg ønsker følgende:
Å fjerne gravsteinen selv
Jeg ønsker at kirketjener fjerner gravminnet mot kr. 2000,- og at dere sender faktura
når det er gjort.
Jeg ønsker å beholde graven der gravsteinen står og slette de(n) andre graven(e) fra festet.
Jeg ønsker å si opp denne/disse grava/-ene ________________________________________
Ny fester:
_______________________________
(NAVN. BRUK BLOKKBOKSTAVER)

________________ ønsker å ta over dette festet.
(FØDSELSNUMMER)

Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å slette nevnte grav(er) og at undertegnede er fester til
denne/disse grava(ene).
Sted/dato:__________________________________________
Signatur nåværende fester:____________________________________________________________
Signatur eventuell ny fester:___________________________________________________________

