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Sak 31/22 

Budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026  
 

Hva ønsker vi? 

• Skape møteplasser og inkluderende felleskap for mennesker i ulike aldere og 

livssituasjoner i alle grender 

• Ta vare på de kulturhistoriske verdiene kirkene representerer for hele 

kultursamfunnet, og bidra til klimasmart forvaltning av kirkebyggene 

• Tilby verdige gravferdsformer for alle, og sikre gravplasser med parkmessig 

standard 

• Sørge for å overholde forordningen på 53 gudstjenester i året og gjennomføring av 

kirkelige handlinger med de nødvendige ressursene disse krever. Dåp, 

konfirmasjon, diakoni og gravferdsseremonier 

 

Møteplasser og lavterskel arrangementer som er gratis. Bruke alle kirkene som en 

kulturarena for ulike arrangementer og for kirkelige handlinger 

Fokusere på omsorgsarbeid og inkludering for alle aldre gjennom aktiv deltakelse i diakonalt 

arbeid 

Være en bidragsyter i forebygging av utenforskap ved å skape en trygg og god arena for alle 

Kultursamfunnet Hitra har hele 7 kirkebygg som vi har som mål å forvalte på en så god måte 

som mulig. Byggene trenger omsorg og kjærlighet 

 

Dolm kirke – Et av de største kulturminnene i Fosen-regionen har fått et løft, men det 

gjenstår arbeid utenfor for å forbedre dagens adkomst til kirken og kirkebakken. I 

forbindelse med markeringen av det nasjonale 1000-årsjubileet i 2030 er det viktig at kirken 

har en oppdatert adkomst som samtidig er i tråd med de antikvariske forholdene 

I 2027 har Hitra kirke 100-års jubileum. Dette skal markeres og kirken bør da kunne vises fra 

sin beste side 

Oppgradering og ivaretakelse av kirkene må sikres gjennom aktiv bruk og jevnlig vedlikehold 

av alle kirkene. Dette ønsker vi å sikre gjennom mer bruk av kirkene til ulike arrangementer 

rettet mot kultur som f.eks. konserter, teater og med mer involvering av kulturskolen og 

frivillige lag og organisasjoner. 

Gravplassene på Hitra teller per i dag 13 i antall, hvor av 11 fremdeles er i bruk. 

Gravplassmyndigheten er opptatt av at gravplassene skal oppleves som et sted med 

verdighet og ro. For å ivareta dette er det viktig at vedlikeholdet fortsetter på en parkmessig 

standard slik det gjør i dag. 
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Likebehandling mellom kistebegravelse og kremasjon er viktig for å fremover kunne forvalte 

gravplassene på en langsiktig og bærekraftig måte. Ved likebehandling mellom de to 

gravferdsformene er det større sannsynlighet for å på sikt få økt kremasjonsandelen i Hitra 

kommune. 

Ved en høyere kremasjonsandel reduseres klimaavtrykket ifm. gravferd og det vil skape 

mindre arealmessig press på gravplassene. Slik kan vi bla. begrense fremtidig behov for 

utvidelser. 

Gjennomføring av kirkelige handlinger er viktig for å ivareta trossamfunnet og sammen 

skape et godt fellesskap. Kirkelige handlinger gjennom dåp, konfirmasjoner og gravferd 

skaper ringvirkninger i fellesskapet og knytter mennesker sammen i både sorg og glede. Vårt 

ansvar ligger i å holde dørene åpne der det er behov. 

 

Per i dag dekkes kostnadene for prest og menighetspedagog fullt ut av Den Norske kirke og 

diakoni dekkes med 50% forutsatt at Hitra kommune dekker den gjenstående 50%. 

Gravplassene er i dag på et godt vedlikeholdsnivå, men med dette kommer det også 

kostnader. For å fortsette å holde nivået er vi nødt til å finansiere midler til dette. Gjennom 

økning av festeavgift ser vi muligheten til å forsvare ressursbruken vi trenger for å fortsette å 

holde oss på dagens nivå. 

Ved dekking av kremasjonsavgift ser vi også fordelene knyttet til ressursbruk, både for Hitra 

kirkelige fellesråd og Hitra kommune. Ved en høyere andel urnenedsettelser vil det bli 

mindre krav på ressursene til kommunen enn hva de er ved kistenedsettelser. 

Med mål om større aktivitet rundt om i grendene og fokus på kultur ser vi fordelene ved å 

stille kirkene til disposisjon for å sikre bruk av våre 7 kulturhus. 

 

I budsjettforslaget for 2023 er det tatt høyde for en økning ut fra dagens kommunale 

deflator på 3,7%. 

Det er lagt til en kostnad for innføring av møtegodtgjørelse for de folkevalgte. 

I tillegg skal det også gjennomføres kirkevalg til høsten 2023. For å kunne få flere til å stille til 

valg må det gjøres et godt arbeid for å få ut informasjon og rekruttere kandidater. Gjennom 

et slikt arbeid vil vi også skape engasjement og mulighet for å få flere frivillige i 

menighetsarbeidet. 

For å nå våre mål om flere arrangementer og bruk av våre kulturarenaer trenger vi frivillig 

engasjement. 

Det er derfor lagt til en utgift på valg og gjennomføring av dette i budsjettet for 2023. 

 

For å kunne nå våre mål i 2023 trenger vi derfor et driftstilskudd på 3.500 000 kroner. 
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Investeringsprosjekter 2023 

Rehabilitering av kirkebygg 

I 2023 vil vi fortsette med arbeidet på kirkebyggene. På grunn av bla. værforhold har det 

vært vanskelig å få gjennomført alle de utvendige tiltakene. Vi må også ta hensyn til ulike råd 

fra riksantikvar. 

Vi ber derfor om at de resterende midlene av tilskuddet til kirkebyggene, som ble gitt i 2021 

og 2022, blir overført til 2023. 

Navnet minnelund – Melandsjø gravplass 

Det er gjennomført et forprosjekt av navnet minnelund på Hitra gravplass. For å 

gjennomføre opparbeidelse av minnelunden er det beregnet en kostnad på 1.142.000 

kroner 

Etter at navnet minnelund på Melandsjø er etablert vil det bli gjort en vurdering av bruk før 

det prosjekteres og bygges ut nye minnelunder. 

Digitalisering av administrasjon og stab  

Digitaliseringsarbeidet av kirkekontoret fortsetter. Det blir stilt større krav for digital 

arbeidsflyt. Fra nyttår kommer det mer nytt ifm. DOA (Død og arv). Mer av de ulike 

dokumentene skal over på sikre digitale plattformer. Dette krever også kursing. 

Det er også behov for mer opplæring på driftsløsning og fagprogrammer. Det trengs et 

kompetanseløft på disse slik at staben i større grad kan arbeide papirløst. 

Det er også nødvendig med innkjøp av nettbrett til de folkevalgte der hvor de har tilgang til 

nødvendige saksdokumenter. Vi tar sikte på en mer bærekraftig arbeidsflyt gjennom 

digitalisering. 

Digitaliseringen av kirkekontoret er også nødvendig for at vi skal kunne arbeide med 

digitalisering av gravplassene. Disse prosjektene henger sammen fordi vi ikke kan digitalisere 

gravplassene uten først å ha digitalisert administrasjonen og staben. 

Digitalisering av gravplassene 

Prosjektet er stort og tidkrevende. Det legger beslag på ressurser, men gjennom arbeid med 

dette oppnås det stadig mer kompetanse og eierskap til et godt resultat. Per i dag er 

prosjektet godt i gang, men det er enda mye igjen. Status nå er at vi har en større oversikt på 

tre av gravplassene. Målet mot oppdaterte digitale gravkart og et godt oppdatert register er 

godt i gang på disse. For å komme videre for å klargjøre gravplassene for oppdatering trengs 

det en fysisk opprydning. 
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Nye prosjekter i 2023 

Varebil, gravplassvedlikehold 

Etter erfaringen fra 2022 er det et stort behov for en varebil som kan brukes ifm. 

gravplassvedlikeholdet. I 2022 har ansatte og frivillige, med godkjent sertifikat for henger, 

kjørt med privatbil for å frakte utstyr mellom gravplassene. Dette kan ikke fortsette i 2023 på 

grunn av risiko for skade og merkostnadene dette medfører for den enkelte.  

Det trengs derfor 200.000,- til kjøp av en brukt varebil til formålet. 

Uteareal ved Dolm – tusenårsjubileet 

I anledning 1000-årsjubileet trengs det en oppdatering av adkomsten til Dolm. Det er 

ønskelig med en bedre oppmerket parkering for bla. handicappede og en bedre 

opparbeidelse av kirkebakken på Dolm. Det er viktig at det gjøres tidsriktig og i samsvar med 

kirkens stil, men at det samtidig ikke hemmer adkomst for alle som ønsker å besøke kirken. 

Det er gjennomført et forprosjekt på dette med et prisanslag på 640.000 kroner, eks. mva. 

Fjerning av gravminner og frigjøring av gravsteder 

Etter 01.01.2022 ble det ikke lenger lov å ta betalt for fjerning av gravminner. Etter arbeidet 

med digitalisering ser vi også et etterslep på sletting som går tilbake til 2016. 

Det er etter foreløpig gjennomgang i høst bekreftet sletting på 250 gravsteder på de ulike 

gravplassene.  

Med en kostnadsberegning på at fjerning av ett enkelt gravminne kommer på 2.000 kroner 

trengs det 500.000 kroner for å få frigjort og tilbakeført gravstedene for gjenbruk. 

Geotekniske undersøkelser (Fillan og Sandstad gravplasser) 

I samarbeid med driftsavdelingen i Hitra kommune, erfaringer fra gravertjenesten og 

observasjoner i feltet er det avdekket et behov for geotekniske undersøkelser på 

gravplassene Fillan og Sandstad. 

I sommer ble det utført prøvegraving på Sandstad nedre gravplass i samarbeid med drift. Vår 

konklusjon er at det er behov for å iverksette tiltak for videre bruk av gravplassen, men for å 

avdekke hvilke tiltak som er nødvendige trengs det videre undersøkelser av fagpersonell. 

Ved Fillan gravplass har det ikke vært nødvendig med prøvegravinger siden gravplassen er i 

aktiv bruk. Etter innføring av avviksregistrering har vi registrert flere avvik som tilsier at det 

også ved denne gravplassen er nødvendig med undersøkelser av kompetent fagpersonell for 

å vurdere hvilke nødvendige tiltak som må iverksettes. 

Kostnaden på dette prosjektet er vurdert til 200.000 kroner 

 

Forutsatt at Hitra kirkelige fellesråd fremdeles får investeringsrammen på 500.000, så vil 

denne fordeles slik; 

- 200.000,- til digitalisering av gravplassene 

- 200.000,- til innkjøp av varebil 

- 100.000,- til bruk på digitalisering av administrasjon og stab 
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Utenom det forutsatte tilskuddet på 500.000 kroner vil det være et videre behov for 

2.824.095 kroner for å fullføre de ulike prosjektene i 2023 

Forutsatt at vi får overført mindreforbruket som foreligger på rehabilitering av kirkebygg 

til 2023. 

 

Vedtak 

1. Hitra kirkelige fellesråd godkjenner fremlagt forslag til driftsbudsjett for 2023 og 

økonomiplan for 2023 – 2026 

2. Hitra kirkelige fellesråd godkjenner fremlagt forslag til investeringsbudsjett for 

2023 og planperioden 2023 – 2026 

Enstemmig 

 

Vedlegg : 

31-22-01 Vedlegg 1A Driftsbudsjett – Hitra kirkelige fellesråd 

31-22-02 Vedlegg 1B Investeringsbudsjett og fordeling av investeringsmidler – Hitra kirkelige 

fellesråd 



Sak 31/22 Budsjett- og økonomiplan 2023-2026 
 

Vedlegg : 31-22-01 
 

Driftsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026 

DRIFTSBUDSJETT  
Vedlegg 1A Inntekter 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett  
2025 

Budsjett 
2026 

 

600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter leieinntekter -1 688 075 -1 750 534 -1 815 304 -1 882 470  

600-679 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0  

700-789 Refusjoner/overføringer -365 000 -378 505 -392 510 -407 033  

790 Kalk. Inntekt ved kom.tjen. -625 000 -648 125 -672 106 -696 974  

800-829 Statlige tilskudd -610 000 -632 570 -655 975 -680 246  

830-839 
Rammeoverføring/tilskudd fra egen 
kommune -3 500 000 -3 629 500 -3 763 792 -3 903 052 

 

840-859 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 0 0 0 0  

860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler -10 000 -10 370 -10 754 -11 152  

  Sum driftsinntekter -6 798 075 -7 049 604 -7 310 439 -7 580 925  

             

  Utgifter          

010-099 Lønn og sosiale utgifer 4 050 000 4 199 850 4 355 244 4 516 388  

100-299 Kjøp av varer og tjenester 2 121 500 2 199 996 2 281 395 2 365 807  

300-
389+429 Refusjoner/overføringer 0 0 0 0 

 

390 Kalk. Utgifter ved kom.tjen. 625 000 648 125 672 106 696 974  

400-479 Tilskudd og gaver 0 0 0 0  

  Sum driftsutgifter 6 796 500 7 047 971 7 308 745 7 579 169  

Brutto Driftsresultat -1 575 -1 633 -1 694 -1 756  

             

900-909 Renteinntekter -20 000 -20 000 -20 000 -20 000  

920+929 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0  

500-509 Renteutgifter og utbytte 0 0 0 0  

510-519 Avdrag på lån 0 0 0 0  

520-529 Utlån, kjøp av aksje, andeler ol 0 0 0 0  

  Summering -20 000 -20 000 -20 000 -20 000  

590 Avskrivninger 820 000 820 000 820 000 820 000  

990 Motpost avskrivninger 820 000 820 000 820 000 820 000  

             

Netto Driftsresultat -21 575 -21 633 -21 694 -21 756  

             

             

  Interne finansieringstransaksjoner          

930 
Bruk av udisponert fra tidligere år 
(overskudd) 0 0 0 0 

 

940-949 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0  

950-959 Bruk av bundne fond 350 000 190 000 0 0  

  Bruk av avsetninger 350 000 190 000 0 0  
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530 
Avsatt til dekning fra tidligere års 
(underskudd) 0 0 0 0 

 

540-549 Avsatt til disposisjonsfond 0 21 500 23 000 24 500  

550-559 Avsatt til bundne fond 540 000 190 000 0 0  

570 Overført til investeringsbudsjett 0 0 0 0  

  Sum avsetninger 540 000 211 500 23 000 24 500  

             

  Mindreforbruk 1 575 1 633 1 694 1 756  

Merknader Budsjett for årene 2024, 2025 og 2026 er kalkulert utifra årets kommunale deflator på 3,7%  
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Investeringsbudsjett for 2023 og planperioden 2023 – 2026 

 

INVESTERINGSBUDSJETTET  
Vedlegg 1B Budsjettskjema - Investeringsbudsjett 2023 2024 2025 2026  

010-398 +429 Investeringer anleggsmidler 6 726 535 4 900 000 3 450 000 900 000  

390 Kalk. Inntekt ved komm. Tj.ytingsavtale 0 0 0 0  

500-509 Renteutgifter, låneomkostninger 0 0 0 0  

510-519 Avdrag lån 0 0 0 0  

520-529 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 0 0 0 0  

530-559 Avsetninger 0 0 0 0  

  Årets finansieringsbehov 6 726 535 4 900 000 3 450 000 900 000  

             

  Finansiert          

910 Bruk av lånemidler 0 0 0 0  

660-670 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 0 0  

700-799 Refusjoner/overføringer -3 402 440 0 0 0  

790 Kalk. Inntekt ved komm. Tj.ytingsavtale 0 0 0 0  

800-879 Tilskudd investeringer -3 324 095 -4 900 000 -3 450 000 
-900 
000 

 

920-929 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0  

  Sum ekstern finansiering -6 726 535 -4 900 000 -3 450 000 
-900 
000 

 

             

970 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0  

930-959 Bruk av avsetninger 3 402 440 0 0 0  

  Sum finansiering 3 402 440 0 0 0  

             

  Udekket/udisponert 3 324 095 4 900 000 3 450 000 900 000  
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Fordeling av investeringsmidler - Hitra kirkelige fellesråd  
Prosjektnr. Navn 2023 2024 2025 2026  

Alle kirkebygg Rehabilitering kirkebygg 3 394 535 0 0 0  

6028 Navnet minnelund 1 142 000 0 0 0  

  Uteareal ved Dolm kirke - tusenårsjubileet 640 000 0 0 0  

6032 Digitalisering gravplasser 450 000 400 000 400 000 300 000  

6035 Digitalisering adm. og stab 200 000 150 000 0 0  

  Varebil gravplassvedlikehold 200 000 0 0 0  

  Fjerning av gravminner og frigjøring gravsteder 500 000 250 000 100 000 0  

  Geotekniske undersøkelser (Fillan og Sandstad) 200 000 0 0 0  

  Tiltak Fillan og Sandstad gravplasser 0 3 000 000 2 000 000 0  

  Forprosjekt navnet minnlund (flere gravplasser) 0 200 000 0 0  

  Byggetrinn 2 Hitra kirke 0 900 000 0 0  

  Byggetrinn 3 Hitra kirke 0 0 350 000 0  

  Opprettelse navnet minnelund (andre gravplasser) 0 0 600 000 600 000  

             

             

  SUM 6 726 535 4 900 000 3 450 000 900 000  
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28/22 

Gebyrer og betalingssatser 2023 gravplassmyndigheten 

 

Forslag til nye betalingssatser og gebyrer for 2023 settes slik: 

Hitra kirkelige fellesråd gjør gjeldende følgende forslag til priser og betalingssatser i Hitra 
kommune med virkning fra 01.01.2023 

Festeavgift enkel kistegrav  250  
Festeavgift urnegrav  200  
Festeavgift for eldre grav (over 60 år)  350  
Navneflytting av grav, adm.kost gravferdsprog. Per navn  500  

  
Nedsettelse av kiste  10 000  For personer som ikke er hjemmehørende  
Nedsettelse av urne  2 000  i Hitra kommune  
For utenbygdsboende som blir gravlagt i Hitra kommune kan tilhørighet til kommunen 
vurderes.  
  
Nedsettelse av urne  0  For alle personer som er hjemmehørende  
Nedsettelse av kiste  0  i Hitra kommune, uavhengig av tro og livssyn  

For å ha ressurser nok til forvaltning av gravplassene og i tillegg tilpasse oss det gjeldende 
regelverk er det nødvendig å se på en endring av de ulike betalingssatsene som er 
tilknyttet Gravplassmyndigheten i Hitra kommune. 

Gravplassmyndigheten foreslår å øke festeavgiften fra kr 200/år til 250/år, for graver som 
er eldre enn 20 år, eller som er festet fra dag en ved dobbeltgrav, mens eldre graver over 
60 år økes med 50 kroner til 350/år. Graver eldre enn 80 kan beholdes etter søknad til 
gravplassmyndigheten og det ikke er til hinder for utvikling av gravplassen. Ellers er 
maksimal festetid på 80 år, hvis den ikke gjenbrukes. 
For urnegraver foreslås det å øke festeavgiften fra 150/år til 200/år. 

Pris for sletting av gravminne må også fjernes pga nytt regelverk som ikke gir 
gravplassmyndigheten adgang for å ta betaling for dette 
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Bakgrunn for saken 

Gravplassmyndigheten i Hitra kommune er tillagt Hitra kirkelige fellesråd som forvalter 
alle gravplassene i kommunen og skal legge til rette for alle gravferdsformer. Det er 
kommunen som har plikt iht Gravplassloven å sørge for at gravplassmyndigheten har 
tilstrekkelig midler for å forvalte dette ansvaret og sørge for at alle i kommunen gis en 
verdig gravferd. 

Gravplassmyndigheten skal sørge for verdige gravferdsformer for alle og vi jobber etter 
målet om at alle gravplasser i bruk skal ha parkmessig standard, med jevnlig vedlikehold 
og gressklipping gjennom sesongen. 

Fra 1.1.2022 er det ikke lenger tillatt for gravplassmyndigheten å ta betalt for fjerning av 
gravminne ved ønske om sletting av gravsted, men en kostnad som kommunen må 
finansiere opp utenom ordinært vedlikehold. Det pålegges myndigheten å sørge for 
forsvarlig fjerning og sanering av gravminner. 

På Hitra har det ikke vært slettet gravminner fysisk siden 2016 og vi har et stort etterslep 
som også må tas etter for 2023 og de kommende to årene. Dette gir oss også en anledning 
til å «rydde» på gravplassene ifm digitalisering og oppdatering med nye gravkart på alle de 
11 gravplassene som vi jobber med. Sletting og fjerning av gravsteder vil også gi sårt 
tiltrengt areal for gjenbruk av gravplasser slik at vi ikke trenger å utvide gravplassareal, 
noe som vil ha en svært høy kostnad. I dag beregnes opparbeidelse av nye gravsteder i 
størrelse 30.000 – 40.000 kroner. 

Utfyllende opplysninger 

Kirkelig fellesråd skal hvert år legge frem forslag for neste års gebyrer og betalingssatser 
for gravferd og gravferdsforvaltning til kommunestyret. Forslag til nye betalingssatser skal 
endelig godkjennes i kommunestyrets budsjettmøte 15.12.2022, og skal legges ut på 
høring sammen med formannskapets innstilling for kommunebudsjett. 

Gravplassmyndigheten i Hitra kommune har ansvar for å drifte 11 gravplasser, med store 
avstander og med i overkant av 4000 gravminner og vel 7000 gravsteder. I tillegg har vi 2 
gravplasser som ikke er i bruk lenger, men som forvaltes gjennom dugnad med lokale 
velforeninger og beboere. 

Gravplassmyndighetens vurdering 

For å kunne opprettholde dagens parkmessige standard på gravplassene er det nødvendig 
å se på en økning av festeavgift. Dette for å dekke de ressursene dette krever. Alternativt 
må kommunestyret bevilge en større ramme til gravplassforvaltning. 
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Sett i sammenheng med at det ikke lenger er lov å ta betalt for fjerning av gravminne er 
dette også nå en kostnad som må inn i beregningen av de driftsmessige kostnadene i 
årene fremover. 

Med den foreslåtte økningen i festeavgiften vil det gi en inntekt på 930 000 kroner for 
2023, med mulige fradrag for slettemeldinger som kommer inn etter utsending av nye 
festeavtaler. 

Kostnadene for refusjon ved kistegravlegging for utenbygds boende ligger på et av de 
lavere prisnivåene per dags dato enn mange andre kommuner og i forslaget ligger det en 
økning på åpning av grav for utenbygdsboende, men fortsatt under selvkosten for 
tjenesten. Ved å øke betalingssatsen kan urnegravlegging bli et mer attraktivt alternativ, i 
tillegg til forslag om å likebehandle kistegravlegging og kremasjon. 

Med høyere andel urnegravlegginger vil det bli mindre sannsynlighet for å senere måtte 
vurdere utvidelse av gravplassene 

 

Vedtak 

1. Hitra kommunestyre godkjenner forslag til nye betalingssatser for 

gravplassmyndigheten fra 1.1.2023, som foreslått av Hitra kirkelige fellesråd som 

Gravferdsmyndighet i Hitra kommune. 

 

 

Vedlegg: 
28-22-01 Gebyrer og betalingssatser 2023 for gravplassmyndigheten i Hitra kommune 

 



Sak 28/22 Gebyrer og betalingssatser 2023 
for gravplassmyndigheten 

 
Vedlegg 28-22-01 

 

 

Gebyrer og betalingssatser 2023 for gravplassmyndigheten i Hitra kommune 

 

Festeavgift enkel kistegrav  250  
Festeavgift urnegrav  200  
Festeavgift for eldre grav (over 60 år)  350  
Navneflytting av grav, adm.kost gravferdsprog. Per navn  500  

  
Nedsettelse av kiste  10 000  For personer som ikke er hjemmehørende  
Nedsettelse av urne  2 000  i Hitra kommune  
For utenbygdsboende som blir gravlagt i Hitra kommune kan tilhørighet til kommunen 
vurderes.  
  
Nedsettelse av urne  0  For alle personer som er hjemmehørende  
Nedsettelse av kiste  0  i Hitra kommune, uavhengig av tro og livssyn  

 

 



Utskrift fra møtebok 
Dato : 08.11.2022 

 
Fra møte i Hitra kirkelige fellesråd, 

07.11.2022 

 

 

Sak 29/22 

Likebehandling av kistegravlegging og kremasjon for alle  

innbyggere i Hitra kommune 

 

Kistegravlegging er ved lov gratis for alle innbyggere i Norge. At kremasjonsavgiften er lite 
hensiktsmessig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, og diskriminerer kremasjon som 
gravleggingsform, har blitt påpekt ved flere anledninger, senest i 
rapporten Krematorievirksomheten i Norge – Nå og i fremtiden fra Norsk 
kremasjonsstiftelse. 

 

Allerede i 2014 fikk Storting og regjering en offentlig utredning (Lik og likskap) som fastslo at 
kremasjon og gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnader for de etterlatte. 
Hitra kirkelige fellesråd forslo derfor allerede i 2022 at både kistegravlegging og kremasjon 
skulle likebehandles for våre innbyggere. I dag sendes kisten til godkjent krematorium i 
Trondheim og pårørende får tilsendt faktura på kremasjonskostnader på kr 6.600 + transport 
til nærmeste krematorium med fradrag for tilskudd fra NAV. 

 

I fellesrådets utredning i 2022 fikk vi beregnet de faktiske gravferdskostnader fra 
driftsavdelingen i Hitra kommune som står for gjennomføringen fra åpning av grav til lukking 
av grav, både ved kistegravlegging og urnenedsettelse. De beregnede kostnadene ved 
kistegravlegging var beregnet til 10.000 – 15.000 kroner avhengig av 
sommer/vinterbegravelse og grunnforhold/avstand til gravsted. De samme kostnadene for 
urnegrav ligger på 1500 – 2000 kr. Slikt sett vil det være ønskelig å øke kremasjonsandelen, 
både ut fra et kostnadssynspunkt og arealbehov for kistegraver/urnegravfelt. En enkelt 
urnegrav har plass til 4 urner og tar halve arealet av en kistegrav, mens på en minnelund vil 
en urneplass ta bare 1/8 av plassen for en kistegrav. 

 

I dag betaler innbyggere på Hitra som ønsker kremasjon bortimot 7000 kr for kremasjon, 
mens kistegravlegging ifølge loven skal være gratis. Innbyggere i Trondheim som har eget 
krematorium har rett på fri kremasjon, og det er også flere kommuner i Trøndelag som 
dekker kremasjonsavgiften for sine innbyggere. Gravplassmyndigheten i Hitra kommune 
foreslår at Hitra kommune dekker denne avgiften for sine innbyggere fullt ut for 2023, og 
dermed likebehandler kistegravlegging og kremasjon. 

 

Et viktig argument mot kremasjonsavgiften er at den diskriminerer tros- og livssynssamfunn 
hvor kremasjon er obligatorisk gravleggingsform. I sikhismen, hinduismen og visse retninger 
innen buddhismen er kremasjon en sentral del av gravferdsritualet.  

 

Kistegraver krever langt større plass enn urnegraver. Utvidelse av gravplassareal er svært 
ressurskrevende og i mange tilfeller stjeler man fra den allerede pressede matjorda. Ved å 
fjerne kremasjonsavgiften vil kommunen også spare kostnader som tilkommer ved 
gravåpning av kistegrav. 

https://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2022/02/krematoriestiftelsen-krematorievirksomheten-i-norge-rapport.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-2/id752071/


Utskrift fra møtebok 
Dato : 08.11.2022 

 
Fra møte i Hitra kirkelige fellesråd, 

07.11.2022 

 

 

Gravplassmyndigheten i Hitra kommune foreslår derfor at Hitra kommune innfører 
likebehandling av kistegravlegging og kremasjon ved at kommunen dekker kostnadene for 
denne tjenesten for Hitras innbyggere. En slik kostnad vil ved ca 20 kremasjoner komme på 
rundt 140.000 kr per år, men samtidig spare kommunen for ca 200.000-250.000 kroner i 
kostnader som kommer ved kistegravlegging av det samme antallet. Per i dag gravlegges det 
rundt 50+/- i kiste, årlig. 

 

Dekning av kremasjonskostnadene kan gjennomføres ved at faktura utstedes fra krematoriet 
direkte til Hitra kommune, eller ved at Hitra kirkelige fellesråd som gravplassmyndighet får 
refusjon fra Hitra kommune etter en månedlig avregning mellom partene. 

 

Vedtak 

1. Hitra kommunestyre innfører likebehandling ved kistegravlegging og kremasjon for 

Hitras innbyggere fra 1.1.2023, og dekker direkte kremasjonskostnader utført ved 

Trondheim kirkelige fellesråds krematorium 

Enstemmig 



Utskrift fra møtebok 
Dato : 08.11.2022 

 
Fra møte i Hitra kirkelige fellesråd, 

07.11.2022 

 

 

26/22 

Navnet minnelund – godkjennelse og finansiering 

 

I årets budsjett var det satt av 200.000 kroner til forprosjekt Navnet Minnelund. Kirkevergen 

har jobbet med ideskisser som har vært presentert i fellesrådet tidligere, vært på kurs i 

anleggelse av minnelunder og gravferdsformer i Norge, samt deltatt på kurs der 

Statsforvalteren i Vestfold/Telemark (Nasjonal gravplassmyndighet) har gått gjennom 

muligheter og krav som stilles til etablering av minnelunder. 

Det har vært kontakt og innhentet tilbud med flere arkitekter/landskapsarkitekter som har 

erfaring innenfor området og tidlig i år ble det inngått kontrakt med Løvetanna Landskap om 

utarbeidelse av forprosjekt fram til anbudsdokumenter. 

Det har vært gjennomført befaring på gravplasser på Hitra og staben har deltatt med 

nødvendige utmålinger av kartdata i GPS og benyttet dronefoto utarbeidet under prosjekt 

digitalisering gravplasser.  

I forbindelse med anleggelse av minnelund har det vært viktig å se helheten på hele 

gravplassen, finne et sentralt og egnet sted der minnelunden henger sammen med de øvrige 

gravsteder, samt lage en helhetsplan for gravstedet. Dette med tanke på å tilfredsstille de 

krav som stilles til universell utforming og adkomst, samt tilstrekkelig vannposter og 

strømtilførsel til gravtinere for kistegraver slik at vi kan gå bort fra drivstoffaggregat og ha et 

lavest mulig klimaavtrykk.  

Ved vurderingen av å etablere den første minnelunden ved Hitra kirke baserer det seg på at 

dette er Hitras største gravsted, hovedkirka på Hitra og at denne kirka fyller 100 år i 2027. Da 

har vi samtidig sett på muligheten for å rette opp og tilpasse en del av omgivelsene og 

inngangsparti fram til dette jubileet slik at kirkestedet kan framstå med et enhetlig og 

universelt uteområde til jubileet 15. desember 2027. 

Vi har derfor delt en slik utbygging i 3 ulike prosjekt der Navnet Minnelund med 

prosesjonsveier, sitteplasser, nye vannposter og strømpunkt for tinere er lagt inn i prosjektet 

som, byggetrinn 1. 

I forslaget fra Løvetanna landskap er det foreslått ulike modeller for gravminnet det det er 

mulighet for inntil 12 doble minneplater på gravminnet (totalt 24 gravlagte maks) eller 18 

minneplater (med totalt 36 gravlagte totalt). Kirkevergen anbefaler at fellesrådet går for 18 

navneplater per gravminne, slik at vi totalt etablerer 72 minneplater med plass for inntil 144 

gravlagte i urnelund. Plassmessig vil etablering av 144 slike urnefelt tilsvare 8 kistegraver 

(beregnet kostnad for opparbeidelse av kistegrav ligger rundt 30.000 – 40.000 per grav). En 

slik minnelund vil derfor bidra til mindre arealbruk og kostnader rundt gravlegging. 

 

 



Utskrift fra møtebok 
Dato : 08.11.2022 

 
Fra møte i Hitra kirkelige fellesråd, 

07.11.2022 

 

 

Viser for øvrig til komplett forprosjekt som følger saken vedlagt. Her finnes både beskrivelse 

av prosjektet, forslag til nye minnelunder, kostnadsoverslag, fremdriftsplan, tegninger av 

minnesmerker og oversiktsplan minnelund, samt en helhetsplan for kirkestedet og forslag til 

byggetrinn. 

 

Vedtak 

• Hitra kirkelige fellesråd etablerer Navnet minnelund ved Hitra kirke iht fremlagte 

forprosjekt fra kirkevergen. 

1. Fellesrådet velger å bygge ut for inntil 72 navneplater med mulighet for doble 

navn, dvs inntil 144 navn. Det settes av plass for inntil 144 urnegraver i eget felt 

ved minnelunden. 

2. Totale kostnader for minnelunden er beregnet til kr. 1.142.000 eks mva.  

3. Det er kommunalt ansvar å finansiere utvidelser, etableringer og oppgradering 

av gravplasser jfr Gravplassloven og Fellesrådet ber Hitra kommune om en 

tilleggsbevilgning på kr 842.000 for 2023 i investeringsbudsjettet i tillegg til de 

avsatte midlene som var på kr 300.000 i planperioden. 

4. Det søkes godkjenning av planene hos nasjonal gravplassmyndighet, 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og gjennomføring etter godkjent 

fremdriftsplan. 

Enstemmig 

 

Vedlegg :  

26-22-01 Beskrivelse forprosjekt_26.09.22 – med de tilhørende vedlegg til forprosj. 

26-22-02 Hitra kirke forprosjekt presentasjon 02.11.22 (pdf) 

26-22-03 Hitra kirke forprosjekt presentasjon 02.11.22 (pptx) 



Utskrift fra møtebok 
Dato : 08.11.2022 

 
Fra møte i Hitra kirkelige fellesråd, 

07.11.2022 

 

 

Sak 27/22 

Oppgradering adkomst og kirkebakke Dolm kirke 

 

I forbindelse med forundersøkelser, tilstandskontroll og rehabilitering av Dolm kirke, samt 

erfaringer under begravelser, vielser og annen bruk av kirka ser vi at det er behov for 

oppgradering av atkomsten fra tilførselsvei og inn til kirken, samt oppgradering av 

kirkebakken i front av kirkeport. I dag er den gjørmete, feil materialbruk av betongstein, 

samt at vi i inngangspartiet inne i kirka har en utforming av universell adkomst som ikke 

fungerer, men som heller fører til farlige situasjoner. 

 

I tillegg er området underlagt restriksjoner og føringer fra Riksantikvaren som må hensyntas 

når vi også skal se på dette området. Vi har derfor laget en utomhusplan som ivaretar HC-

atkomst, parkering, stier og materialvalg som står i stil med det historiske anlegget. Dolm 

kirke står også i en særstilling av kirkene på Hitra og er et viktig kulturminne å ta vare på, 

også med tanke på feiring av Nasjonaljubileet for Norge 1000 år i 2030. Her har Dolm kirke 

en lokal viktig plass for jubileet. 

 

Vi fikk stanset muggsoppangrep innvendig i kirka og kalket veggene etter gamle tradisjoner i 

2022. Utvendig står det igjen kalking og utskifting av treverk i gavlvegger slik at de blir 

tidsriktige før brannen i 1920. Inngangspartiet i kirken bør gis en universell utforming med 

trinnløs atkomst, og her må vi engasjere fagpersonell. 

 

Kirkevergen har hatt kontakt med Riksantikvaren og avtalt befaring på Dolm tidlig i 2023 for 

å avklare hva vi kan gjøre og få godkjent. Skisseprosjekt Atkomst og kirkebakke er uformelt 

presentert for Riksantikvar under et møte i Oslo, oktober 2022. 

 

Fortsettelse av utbedring kirkevegger dekkes inn av allerede bevilgede midler for 

oppgradering kirkebygg, men dette prosjektet må tilleggsfinansieres for å gjennomføres. 

Kirkevergen håper vi kan få gjort dette samtidig med at kirka gjøres ferdig utvendig, slik at vi 

da kan si oss helt ferdig med Dolm kirke per nå. 

 

 

 

 

 



Utskrift fra møtebok 
Dato : 08.11.2022 

 
Fra møte i Hitra kirkelige fellesråd, 

07.11.2022 

 

 

Vedtak 

• Hitra kirkelige fellesråd godkjenner skisseprosjekt for atkomst og kirkebakke ved 

Dolm middelalderkirke. 

1. Total finansering av prosjektet er kr. 640.000 eks mva og finansieres med 

investeringstilskudd fra Hitra kommune. 

2. Arbeidet søkes utført samtidig som Dolm kirke gjøres ferdig utvendig ifm. 

kirkebyggprosjektet i Hitra kommune. 

3. Inngangspartiet i kirken utarbeides så det får en universell utforming og 

godkjenning fra Riksantikvar. 

4. Det søkes om mulig medfinansiering fra Riksantikvar og andre institusjoner der 

kommunens andel da vil utgjøre egenandel for kommunal medfinansiering. 

Enstemmig 

 

Vedlegg : 

27-22-01 Beskrivelse skisseprosjekt – Dolm (innkl. skisser) 

27-22-02 Dolm kirke skisseprosjekt presentasjon (pptx) 

27-22-03 Dolm kirke skisseprosjekt presentasjon (pdf) 
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