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Regulering av festeavgiftene på kirkegårdene i Tydal sokn

Vedlegg:
Møtebok for Tydal menighetsråd/fellesråd
Forslag til regulering av festeavgifter på kirkegårdene i Tydal sokn
Festeavgifter Tydal Sokn 2020

Rådmannens innstilling
Tydal kommunestyre vedtar å øke festeavgiften for gravsteder i Tydal sokn fra kr. 30,- til kr.
200,- pr. år pr. grav. Økningen gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Saksopplysninger
Tydal menighetsråd behandlet i sitt møte 17. oktober 2019, sak 21/19, forslag om å øke
festeavgiften for gravsteder i Tydal sokn.
Følgende vedtak ble gjort:
Tydal sokn sender til Tydal kommunestyre til godkjenning følgende forslag til økning i
festeavgifter:
Fra dagens nivå kr 30,- pr år til kr 100,- pr år med fakturering 5 år av gangen.
Gjeldende fra 01.01.2020.
Festeavgiften indeksreguleres hvert 5. år.
Minnelund:
Kr 15.000,- for gravlegging og navneplate på minnelunden for 20 år. Deretter kr 400,- pr år
med fakturering 5 år av gangen.
Det vises til gravferdsloven § 14, første ledd: «Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av
grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i gravplassens vedtekter. For feste av grav kan det
kreves avgift», samt § 21, annet ledd: «Avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av
grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet».
Vurdering
Festeavgiftene for grav ved kirkegårdene i Tydal sokn ble regulert siste gang i 2004, og før det i
1963. Festeavgiftene ble økt fra 1963 med sine kr 10,- for 20 år og opp til kr 600,- for 20 år pr.
grav.
Kirkevergen har undersøkt nivået på festeavgifter andre steder og opplyser at av 35 mottatte
svar ligger gjennomsnittet for festeavgiften på kr 224,-. Kirkevergen skriver dette i en epost
09.12.19:
Fikk meg fortalt at dem (Selbu) skulle øke til 200,- kr fra 01.01.2020, men har ikke sett noe
vedtak på det.
Festeavgiftinntekt for Tydal sokn:
Vi henger etter med 300 festeavgifter.
Dette vil gi en inntekt på ca. kr. 60.000,- i 2020, med kr. 200,- i festeavgifter.
Det er tvilsomt at kapasiteten vår er slik at vi klarer å hente inn alt på ett år, men det skal
være mulig å hente inn noe. Mangler navn på fester på noen og således ikke mulig å sende til
før vi har innhentet festers navn. Noen kan også tenkes ønsket slettet.
Prosessen med å kreve inn festeavgifter er tidkrevende inntil alt er på plass og det er klart for
utfakturering. Noe er klart, mens det er noe mer uklart.
I tillegg vil det i fremtiden være fra 5.000,- til 10.000,- kr å hente inn på festeavgifter pr. år.
Effektiv og forsvarlig drift av kirkegårdene krever en viss ressursinnsats. Menighetsrådets
budsjettramme er i likhet med de kommunale enhetene stramme. Ut over utgiftsreduserende
tiltak vil det på inntektssiden kun være festeavgiften på gravsteder som i vesentlig grad kan
bidra til økte inntekter for menighetsrådet. Rådmannen foreslår å øke festeavgiftene til kr 200,pr år pr grav. Det vil gi menighetsrådet merinntekter til drift av kirkegårdene.

Konklusjon
Tydal kommune vedtar å øke festeavgiften for gravsted i Tydal sokn fra kr 30,- til kr 200,- pr år
pr grav. Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.20.

