
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 231 D40  
Arkivsaksnr.: 20/664    
 
 
ENDELIG VEDTAK: ØKNING AV FESTEAVGIFT FOR GRAV - ØYER KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
Økning av festeavgift på grav – sak 04/20 i Øyer og Tretten kirkelige råd 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Etter forslag fra Øyer og Tretten kirkelige råd rår kommunedirektøren kommunestyret til 
å øke festeavgiften med kr 100 pr grav pr år, til kr 300 pr grav pr år gjeldende fra 
01.01.2020. Det foreslås også at festeavgift på grav innarbeides i kommunens 
gebyrregulativ f.o.m. neste budsjettbehandling. Sistnevnte sikrer en vurdering av avgiften 
hvert år. 
 
Saksutredning: 
Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTkr) vedtok i sak 04/20 den 29.01.2020, å tilrå overfor 
kommunestyret å øke festeavgiften på grav. Vedtaket er oversendt kommunen til 
behandling den 25.02.2020.  
 
Gravferdsloven § 21, 2. ledd: 
«Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter 
forslag fra fellesrådet». 
 
Festeavgift på grav i Øyer kommune ble økt med kr 50,- pr grav pr år til kr 100 pr grav pr år i 
2003, og økt med kr 100 pr grav pr år til kr 200 pr grav pr år i 2005. Det har fra 2005 til 2020 
ikke vært økning i avgiften. 
 
ØTkr sine utgifter til drift av kirkegårdene består av lønnsutgifter for kirketjenerne, i 2020 
beregnet til kr 548.000. Vedlikeholds- og driftsutgifter kommer i tillegg. Festeavgiften er i 
2020 budsjettert med kr 400.000, forutsatt at alle betaler og ingen sier opp gravstedet. I 
tillegg kommer eventuelle nye festede graver. Avgiften kan ikke være høyere enn utgiftene 
ved drift av kirkegårdene. Ved å øke festeavgiften til kr 300 pr grav pr år vil beregnet 
inntekt øke til kr 597.000, dette er innenfor ØTkr sine samlede utgifter til drift av 
kirkegårdene. 
 
Til sammenligning har Lillehammer en festeavgift på kr 290 pr grav pr år i 2020. De 
regulerer summen hvert år i samsvar med deflatoren (veid gjennomsnitt av lønns- og 
prisvekst). 
 



ØTkr tilrår at festeavgiften for gravsted legges inn i kommunens gebyrregulativ og blir 
vurdert for prisjustering hvert år.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren registrerer at ØTkr sin økonomiske situasjon er anstrengt, det er 
nødvendig å utnytte de inntektsmuligheter som finnes. Slik kommunedirektøren ser det er 
dette et nødvendig tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Det har vært vurdert 
hvorvidt ny avgift kan gjøres gjeldende fra 01.01.2020. I og med at det ikke er sendt ut 
regninger for 2020 enda (gjøres høsten 2020) mener kommunedirektøren at dette er 
holdbart. Kirkevergen bekrefter dette i mail 06.03.2020. Etterat formannskapets innstilling 
foreligger (møte 17.03.), kunngjøres forslaget på kommunens og ØTkr sin hjemmeside. 
Kommunestyret behandler saken i møte 14.05..  
 
På lik linje med andre gebyrer og betalingssatser som kommunestyret vedtar, mener 
kommunedirektøren det er hensiktsmessig å legge festeavgiften inn i kommunens 
gebyrregulativ. Dette sikrer en vurdering av avgiften hvert år og den politiske behandlingen 
inkl offentlig utlegging av innstillingen overfor kommunestyret, blir ivaretatt på en effektiv 
måte.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 

Behandling i formannskapet den 24.03.2020, sak 18/20: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020.  
 
Innstillingen skal ligge ute på høring i minimum 2 uker og vil bli tatt opp til endelig 
behandling i formannskapet den 21.04.2020. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling:  



1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 
avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 

 
Det har ikke kommet inn noen innspill i høringsperioden. 
 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020.  


