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Statutter for forhåndsbetalt stellavtale på kirkegårdene i Re 
 
§ 1 
Pårørende som ønsker at Re kirkelig fellesråd skal overta planting og stell av plantefelt i 
forbindelse med et gravsted, kan opprette en stellavtale.  
Ansvarshavende/ fester innbetaler et avtalt beløp. Fellesrådet vil da overta stell for 
vedkommende grav i en beregnet periode. Perioden tilsvarer det innbetalte beløpet inklusiv 
renter. Tidsrommet for stell av grav vil derfor være avhengig av pris- og renteutviklingen.  
Gravstellet forvaltes av Re kirkelig fellesråd.  
 
§2 
Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en avtale som forteller hvilket gravsted som skal stelles og 
hvor stort beløp som er innbetalt. Det angis også for hvor mange år man har beregnet å stelle 
gravstedet. Stellavtalene i Re forvaltes felles, men fellesrådet fører eget regnskap for hver 
avtale. Regnskapet revideres hvert år av fellesrådets revisor. 
Det er anledning til å beregne administrasjonskostnad i forbindelse med administrasjon og 
revisjon. Re kirkelig fellesråd får årlig forelagt det reviderte regnskap for stellavtalene. 
 
§3 
Stellavtalene kan ikke opprettes med lenger varighet enn det gravstedet er festet eller fredet for, 
og ikke kortere enn fem år. Dersom det i perioden viser seg at midlene ikke strekker til, skal 
fellesrådet ta kontakt med fester/ansvarlig. Det vil da bli anledning til å øke beløpet slik at det 
varer hele perioden. I motsatt fall vil gravstellet opphøre når midlene er oppbrukt. Dersom det er 
midler igjen når festetiden er ute, tilfaller disse Re kirkelig fellesråd til alminnelige 
kirkegårdsformål. 
 
§4 
Fester/ansvarlig kan ikke kreve renter eller penger som er til overs utbetalt. Det er heller ikke 
anledning til å få midlene tilbakebetalt i avtaleperioden. 
 
§5 
Stellavtalen skal i utgangspunktet ikke bli benyttet til vedlikehold eller oppretting av gravminner. 
Fester/ansvarlig vil når slike behov oppstår, bli kontaktet slik at de selv kan sørge for å få dette 
utført. Dersom det ikke lykkes Re kirkelig fellesråd å få kontakt med fester, eller den som har 
opprettet avtalen, blir utgifter til vedlikeholdsarbeider på gravminnet belastet innestående beløp 
på stellavtalen.  
 
Festeavgift for grav må betales av fester i festeperioden, men kan også forhåndsbetales. 
 
 
Kostnaden ved stellavtale for alle gravminnetyper justeres hvert år.  
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