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VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE
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VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE
gitt i medhold av lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd
(Gravferdsloven) § 21.
Vedtatt i Nome kirkelig fellesråd – 03.11.2014
Godkjent i Agder og Telemark bispedømmeråd - 07.01.2015
§1

Gravplasstilhørighet
Avdøde personer i Nome kommune skal fortrinnsvis gravlegges på den gravplass de
sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune. De som bor utenfor
kommunen kan få gravplass mot å betale den avgift som er fastsatt (nedfelt i
utleiereglement for kirkene i Nome).
Holla kirkegård (nedenfor Holla kirke) er tatt ut av bruk for kistegraver, men kan benyttes
til urnegraver.

§2

Fredningstid og festetid
Fredningstiden for urne- og kistegraver er 20 år med følgende unntak:
 Fredningstid for Gamle Kronborg kirkegård, felt 4 er 40 år.
 Fredningstid for Flåbygd kirkegård, felt C er 40 år.
Med fredningstid menes tida fra gravlegging til mulig gjenbruk av gravsted.
Festetiden er 15 år.

§3

Feste av grav
Når ny kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad
til Nome kirkelige fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det.
Disse gravene utgjør da et gravsted. Feste av grav kan bare skje i forbindelse med
dødsfall. Den første grava som tas i bruk i et nytt gravsted, er en fri grav i fredningstida.
Når fredningstida for en fri grav eller festetida for en festa grav er ute, kan gravstedet
festes for nye 15 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festeavtalen ikke
fornyes uten spesielt samtykke fra Nome kirkelig fellesråd. I god tid før festetida er ute,
skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller
gravstedet tilbake til gravplassen.
Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven
med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser.
Festeren har plikt til å holde graven i hevd.
Dersom samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes hos den ansvarlige festeren, kan
Nome kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseforandring.
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§4

Grav og gravminne
Kirketjenerne vil sørge for at grava blir planert etter gravlegging og sådd til så snart det
lar seg gjøre. Det kan monteres ett gravminne pr. gravsted. Montering av gravminne kan
tidligst skje 3 måneder etter gravlegging av kiste, eller etter avtale med kirketjenerne. I
mellomtiden ordner kirketjenerne med et merke med den døde sitt navn. Den som fester
grava, er ansvarlig for gravminnet.
Vi viser til forskrift om «Lov av gravplasser, kremasjon og gravferd» (Gravferdsloven)
§ 23 Dimensjoner og § 24 Sikring, hvor det står nærmere beskrevet størrelse og sikring av
gravminnet på gravplassen.
På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av den første gravlagte.
Nome kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminnet og fundament før det settes opp på
gravplassen.
Nome kirkelig fellesråd kan vedta at et område av gravplassen eller enkeltgraver med
gravminner og annet utstyr skal bevares. Dette gjøres i samråd med fester. Slikt vedtak
kan m.a.o. gjøres dersom gravminnet på et område av gravplassen eller en grav er av en
viss alder, gir uttrykk for en interessant personhistorie eller er unikt.
Lukka lysbokser (lykter) må fjernes etter bruk. Fastmontert lykt eller liknende på sider av
gravminnet er ikke tillatt.
Det er ikke kirketjenernes ansvar å rette opp et gravminne. Festeren har selv ansvar for
dette. Dersom gravminnet står i fare for andre, blir fester kontaktet.

§5

Plantefelt
Framfor gravminnet er det mulighet til å opparbeide plantefelt i høyde med bakken
omkring. Plantefeltet må ikke være bredere enn bredden på gravminnet. Det kan ikke
stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra bakkant på gravminnet. Det kan ikke plantes
vekster som overstiger høyden på gravminnet eller går utover plantefeltet.
Det er fra 01.01.2014 ikke anledning til å ha blomsterplater/bedplate/kantstein eller faste
dekorasjoner i plantefeltet. Dette har ikke tilbakevirkende kraft. Nome kirkelig fellesråd
tar ikke økonomisk ansvar dersom blomsterplater/bedplate/kantstein blir ødelagt.
Løse dekorasjoner skal fjernes etter bruk.
Det er ikke mulighet til å ramme inn grava eller deler av den med hekk eller dødt
materiale.

§6

Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav
og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbar.
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§7

Stell av grav
En hver fester for frigrav har rett og plikt til å stelle den grava fester har ansvar for.
Plantefelt som ikke blir plantet og stelt, skal sås til av festeren. Dersom ikke dette blir
gjort, blir det gjort av kirketjenerne. Nome kirkelig fellesråd kan sørge for årlig planting
og stell av grav mot egen avtale om gravstell og forskuddsvis betaling.

§8

Avtale om gravstell
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra fester eller ansvarlig for fri grav, vil Nome
kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet. Gravstellavtalene blir
forvaltet av Nome kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløpet, med tillegg av renter, skal
dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet så langt beløpet rekker. Det opprettes i hvert
enkelt tilfelle en avtale om gravstell.
Avtale om gravstell kan ikke opprettes med lenger varighet enn festetiden eller en
tilsvarende periode. Dersom det i avtaletiden oppstår økonomiske forhold der midlene
ikke strekker til, skal Nome kirkelig fellesråd gi melding om dette til festeren. Det er da
mulighet til å øke fondet slik at det varer tida ut. I motsett fall vil vedlikeholdet opphøre
når midlene er brukt opp.
Dersom det er midler igjen av fondet når tida er ute, kan de brukes av Nome kirkelig
fellesråd til å gjøre gravplassen vakrere.
Gravstellavtalene forvaltes felles, men Nome kirkelig fellesråd fører eget regnskap for
hver inngått avtale, som revideres årlig. Det er mulighet til å beregne provisjon for
administrasjon og revisjon av fondsmidlene.

§9

Bårerom / kapell
Bårerom disponeres av Nome kirkelig fellesråd og skal brukes til oppbevaring av døde i
tiden frem til gravferden. Ingen har tilgang uten tillatelse. Liksyning og samvær i
bårehus/kapell kan bare finne sted, når den ansvarlige for gravferden ønsker det.

§ 10

Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet i tilknytning til gravplassen må innhente
tillatelse fra Nome kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom
vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare
omfatte montering og vedlikehold av gravminner, planting og stell på graver.
Kirketjernene, kan ikke mot direkte betaling, utføre tjenester for private eller
næringsdrivende.
Etter avtale med Nome kirkelig fellesråd kan kirketjenerne utføre oppretting/vedlikehold
av gravminne mot betaling til Nome kirkelig fellesråd. Slike arbeidsoppgaver skal være
nedfelt i kirketjenernes sin arbeidsbeskrivelse, og godtgjørelse skal betales inn til Nome
kirkelig fellesråd.
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§ 11

Ansvarsforhold
Nome kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på graver og gravutstyr ved
naturhendinger, hærverk, tyveri eller lignende. Nome kirkelig fellesråd er heller ikke
ansvarlig for skader på graver i nærheten av grav som graves opp eller igjen med mindre
det er utvist uaktsomhet fra kirketjenerne.

§ 12

Omlegging eller nedlegging av kirkegård
Nome kirkelig fellesråd har, om det er nødvendig, anledning til å foreta omlegging av
gravplassen eller deler av den, slik som oppfylling eller kartlegging som medfører flytting
av gravutstyr, uten at dette bryter med forutsetningene for feste.
Når en gravplass eller deler av den blir nedlagt, kan ingen kreve erstatning for de
rettigheter som da faller bort.

§ 13

Diverse
Gravplassfreden må ikke forstyrres med lek eller støy. Kjøring på gravplassen må bare
foregå etter avtale med Nome kirkelig fellesråd eller kirketjenerne. Sykling og jogging er
forbudt. Lufting av hunder / løse hunder på gravplassen er ikke tillatt.
Etter stell av grav må alt avfall fjernes og legges på tilviste plasser. Sortering av
komposterbart avfall fra annet avfall må gjennomføres når det er lagt til rette for det.
Redskap som tilhører gravplassen skal settes på plass etter bruk.
Alle som steller et gravsted plikter å rette seg etter gjeldende lovverk, forskrifter og
pålegg fra Nome kirkelig fellesråd og kirketjenerne.

Side 5

