Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse
1.3..2016 /TG
Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for
hele området, Andebu bruker kommunen til deler av arbeidet og i Sandefjord har kommunen
totalansvaret, bortsett fra styring av tid/sted for seremonier og bemanning av kirketjenerfunksjonen.
Stokke
Fellesrådet har ansvaret for kirkegårds-/gravplassadministrasjonen og for tilhørende drift og
vedlikehold.
Kirkevergen utfører arbeidet med gravplassadministrasjonen i samarbeid med stab.
Antall gravferder i Stokke er i snitt 85 pr. år.
Antall gravsteder:
Totalt
I bruk
Reserverte
Låste
796
291
109
71
Arnadal
1442
736
179
210
Skjee
3649
1803
490
343
Stokke
5887
2830
778
624

Ledige
325
317
1013
1655

Reserverte: Dette er gravsteder som er reservert - dobbelt gravsted - hvor ett av gravstedene ikke er tatt
i bruk.
Låste: Dette er gravsteder som er slettet men fredningstiden ikke er gått ut eller ikke kan benyttes
(plantefelt, fjell mv).
Det ble investert i ny traktor og gressklipper i 2014.

Priser på gravferder.
Kremasjon:
Egenandel pårørende kremasjon i 2015 er kr. 2.208 og hvor kommunen dekker resten.
Forhåndsmusikk:
Det faktureres kr. 1.000 dersom det ønskes forhåndsmusikk i forbindelse med gravferd – gjelder alle.
Utenbygds gravferd – personer bosatt i en annen kommune iflg. Folkeregisteret eller ikke er medlem
av Dnk:
 Leie av kirke (inkl. kirketjener)
kr. 2.600
 Leie organist
kr. 1.000
 Kistenedsettelse
kr. 3.750
 Urnenedsettelse
kr. 1.000
Festeavgifter: Kr. 230,- pr. grav pr. år. Det faktureres i utgangspunktet for 10 år om gangen.
Gravstell (indeksreguleres årlig) kan bestilles i to varianter: Fullt stell for kr 1.417,50 pr år eller
Vanning for kr 967,50 pr år, begge beløp inkl. mva. Det er ca 80 avtaler om gravstell.

Stokke kapell kan brukes i livssynsnøytrale seremonier, men det er begrenset med plass (maks 100
personer).
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Totale driftsutgifter for gravferdsforvaltning i 2016 er budsjettert til ca kr 990.000, mens
driftsinntektene er budsjettert til ca kr 1.080.000.
Ressursbruk:
 To kirkegårdsarbeidere i hver sin 50% stilling som deler arbeidet omtrent likt mellom graving
og kirkegårdsvedlikehold.
 Administrasjon, fakturering, kontakt med byråer/tjenestemottakere mv: ca 20% av
kirkevergens og administrasjonssekretæren tid.

Andebu
Fellesrådet har ansvaret for kirkegårdsadministrasjonen, som i sin helhet utføres av kirkevergen.
Størstedelen av gravplassvedlikeholdet, bl.a. all gressklipping, noe snørydding m.m ligger inne i
kirketjeners arbeidsoppgaver. Kommunen benyttes til graving.
Det er et tett samarbeid mellom Fellesrådet og kommunen. Kirkevergen har kontor i teknisk avdeling
og har en 50% stilling som sjefsingeniør i Virksomhet vann, avløp, renovasjon og veier.
Kommunens kirkegårder er godt utbygd. De tre største kirkegårdene ligger i tilknytning til kirkene.
Det er også en gravlund med 30 urnegraver på Vidaråsen som kirkevergen forvalter. På kirkegårdene
er det registrert vel 1.160 festekontrakter og 50 gravlegater.
Antall begravelser i Andebu, Høyjord og Kodal var hhv 34,7,14 stk, totalt 55 i 2014.
Det er 3478 gravsteder, hvorav 1411 er ledige.

Priser
Festeavgiften er kr. 100 pr. grav pr. år som faktureres med kr. 2000,- for en 20 års periode. (kr. 4.000,for dobbeltgravsted). Sist endret pr. 01.01.14.
Kremasjonsavgift: Den til enhver tid gjeldende avgift til krematoriet, dvs kr. 6.400 i 2015.
Gravstell kan bestilles til 1200 kr pr grav pr år i inntil 20 år etter siste gravlegging. Det er 45 avtaler pr
d.d.
Totale driftsutgifter for gravferdsforvaltning i 2016 er budsjettert til ca kr 660.000, inkl kommunal
tjenesteyting på kr 158.000. Driftsinntektene er budsjettert til ca kr 290.000.
Ressursbruk:
 De 3 kirketjenerne bruker ca 66,5% av én stilling til arbeid på kirkegårdene. (19% i Kodal,
17,5 i Høyjord og 30% i Andebu).
 Administrasjon, fakturering, kontakt med byråer/tjenestemottakere mv: ca 25% av
kirkevergens tid.

Sandefjord
Sandefjord kommune har helt fra 1997 hatt ansvaret for gravferdsforvaltningen i kommunen.
Fellesrådet har ansvar for at kirketjener er tilgjengelig på alle type gravferdsseremonier og at
kantor/organist er tilgjengelig i seremonier i regi av Den norske Kirke. Det er kirkevergen og prosten
som avgjør når det kan settes opp seremonier i kirker og kapeller.
Nåværende ordning er:
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På det meste kan det være 5 seremonier pr dag. Det kan dog kun være maksimalt 9 pr uke, der
prostiets prest er tilgjengelig og maksimalt 12 pr uke, der kirketjener er tilgjengelig. Torsdager er
det maksimalt 3 seremonier (1 pr. tidspunkt).
Det kan normalt kun være 3 begravelser pr dag. (Avhenger av grunn- og værforhold).
Urnenedsettelse foregår på faste tidspunkter, tirsdager og torsdager kl 14.30 eller 15.00 og fredager
kl 14.30.
Dersom kirkevergens og/eller prostens planlagte aktiviteter tilsier det, kan de stenge for begravelser på
gitte tidspunkt.

I forbindelse med reformen i 1997 ble det inngått en avtale om overføring av ansvaret fra Kirkelig
fellesråd til Sandefjord kommune, med følgende hovedinnhold:

Avtalen ble godkjent i Kirkedepartementet og det ble samtidig vedtatt at Fylkesmannen
i Vestfold overtar den myndighet som i loven og forskrifter er lagt til bispedømmerådet.
For å gi en mer detaljert oversikt over gravferdsforvaltningen er det vedlagt et organisasjonskart for
park- og idrettsseksjonen, og deres arbeidsbeskrivelse vedr gravferdsseremoni.
Ressursbruk tilknyttet Gravferdstjenesten er på ca 7 årsverk, fordelt på flere personer.:
 Gravlegging ca 2,0 årsverk.
 Vedlikehold av gravplasser og kirkegårder, ca 4,0 årsverk, inkludert sesong- og
sommerhjelper.
 Administrasjon, publikumskontakt, kontakt med byråer/tjenestemottakere, saksbehandling
mv: ca 1 årsverk.
Fakturering, betalingsoppfølging, lønns- og personaladministrasjon, internkontroll mv utføres av
andre enheter i kommunen og er ikke beregnet inn i ressursbruken.
Omfanget av tjenestene er beskrevet i kommunens økonomiplan for 2016-2019. Her følger et utdrag:
4644 Gravlunder og gravsteder
Tjenestens innhold
Sandefjord kommune har, etter avtale med Kirkelig fellesråd, ansvaret for kommunens gravlunder og
kirkegårder. Kommunen vedlikeholder gravsteder etter avtale, for private festere.
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Antall begravelser og bisettelser
Begravelser og bisettelser
Kremasjoner

2013
413
233

2014
414
204

2015
400
200

2016
400
200

Anlegg som vedlikeholdes av
kommunen
Antall gravsteder*1
Antall dekar

2013

2014

2015

2016

3.604
164

3.482
164

3.600
164

3.600
164

*1 Antall gravsteder som festere betaler kommunen for å vedlikeholde.
Arbeidet med nytt gravfelt på Orelund er igangsatt. I følge gravferdsloven har kommunen ansvar for å
skaffe gravplasser for alle tros- og livssynssamfunn. Dette har også fokus i planleggingen av
utvidelsen på Orelund. Det finnes 174 registrerte tros- og livssynssamfunn med medlemmer bosatt i
nåværende Sandefjord kommune.
Fra sesongen 2013 er det inngått kontrakt med Steen og Lund AS om vedlikehold av gravsteder.
Avtalen gjelder ut sesongen 2016.
Driftsbudsjett 13 9 Kultur- og fritidsetaten
Virksomhetsområde (beløp i hele 1.000 kr)
Gravlunder
Vedlikehold av gravsteder
Sum hovedkostnadssted

Bto. utg.
5 982
3 169
9 151

Nto. utg.
3 865
-1 310
2 555

Årsverk
6,1
6,1

Gravlunder omfatter vedlikehold av parkanleggene på kirkegårder og gravlunder, kjøp av
kremasjonstjenester, og inntekter fra festeavgifter og kremasjonsavgifter.
Vedlikehold av gravsteder utføres på bestilling fra festere, mot refusjon. I underkant av 35 % av de
som ønsker vedlikehold har avsatt midler i et vedlikeholdslegat. Øvrige festere får tilsendt regning.
Endringer i økonomiplanperioden
Vedlikeholdsutgiftene øker med 20.000 kr fra 2017 økende til 60.000 kr per år fra 2019 som følge av

opparbeidelse av tilrettelagte gravfelt.

I ovennevnte driftsbudsjett er det ikke tatt med kommunens kostnader til administrasjon av
gravferdsforvaltning og vedlikehold av gravsteder(gravstell). Justerte tall er mottatt fra kommunen:
Tall i 1000 NOK

Brutto
driftsutgifter
Netto
driftsutgifter

Administrasjon
1 888

Graving
1 095

Vedlikehold
3 680

Gravstell
3 169

Totalt
9 832

- 229

1 095

3 680

-1 310

3 236

OVERSIKT GRAVER PR 01.12.15
Gravplass
Sandefjord
Sandar
Ekeberg

Antall graver
(kistegrav)
2 642
3 635
3 553

Ledige
graver
327
124
12
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Orelund

7 971

931

Utvidelse påbegynt i 2016, vil gi 500 graver i trinn 1,
med blant annet tilrettelagte graver. Fokus på
kistegraver.

17 801*

1 394

* Dette fordeler seg på ca 9130 festere.(Et feste kan
bestå fra 1 til 6 kisteplasser)
Svært god kapasitet på urnegraver.

Priser er pr. 2015:
Utenbys begravelse, klargjøring av kistegrav kr. 2811,Utenbys urnenedsettelse, klargjøring av grav kr. 1935,Istandsetting av gravsted etter begravelse, innenbys kr 570,Kremasjonsavgift for innenbys kr. 1735.-. Kommunen dekker resten.
Festeavgifter: Kr. 180,- pr. grav pr. år. Det faktureres i utgangspunktet for 10 år om gangen.
Følger den adresse som er satt opp i folkeregisteret.
Ingen forskjell om du er medlem i Den Norske Kirke eller ikke
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