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Gravplassene i
Kvinesdal

De som ønsker å engasjere begravelsesbyrå, kan gjøre det. Byrået vil ut
fra det mandat som gis fra familien,
være behjelpelig med å ordne det
praktiske ved gravferden.
Den som er ansvarlig for gravferden,
bør respektere den avdøde sine ønsker. Når det gjelder kremasjon, er
det et krav om at en følger avdøde
sitt ønske. Orientering om hvem som
har rett til å sørge for gravferden,
kan en få ved å henvende seg til kirkekontoret.

En orientering til deg som har,
eller vil få, et forhold til gravplassene.

Til deg som har ansvar for
gravferden
Ved et dødsfall krever gravferdsloven
at en enkeltperson er ansvarlig for
gravferden. Vedkommende skal
blant annet avgjøre :
- hvilken gravplass den avdøde ønskes begravet
- hvem som skal være ansvarshavende/fester for gravstedet

Til deg som skal velge ny
grav
Alle personer som ved dødsfallet
bodde i kommunen, har rett til fri
grav på den gravplassen i kommunen
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som en måtte ønske. Det samme
gjelder dødfødte barn når moren har
bopel i kommunen. Det gjelder også
selv om avdøde grunnet sykdom eller
alderdom har vært bosatt i annen
kommune mot slutten av livet.

Til deg som ønsker å benytte
et eksisterende gravsted
En grav kan benyttes til ny gravlegging når det er gått 25 år etter siste
gravlegging. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt.
Når det er ønske om å benytte et eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden innhente tillatelse
fra den som er festeansvarlig for
gravstedet.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at
også personer uten bopel i kommunen gravlegges på en av gravplassene
i kommunen. Det kreves da dekning
av kostnadene ved gravferden.
Valg av gravsted gjøres i samarbeid
med kirkevergen. Det er kirkevergen
som har avgjørelsesmyndighet.

Til deg som skal anskaffe et
gravminne
Det er anledning til å montere gravminne på hvert gravsted. Montering
av gravminne kan normalt ikke skje
før 6 måneder etter gravlegging. Når
gravminnet representerer to graver
kan det sentreres. I mellomtiden ordner gravplassmyndigheten med merke hvor den avdøde sitt navn settes
på. Når jorda på/omkring gravstedet
har satt seg tilstrekkelig, vil kirkegårdsarbeideren planere og så til.

Feste av gravsted gjøres kun i forbindelse med dødsfall. Et festet gravsted
er vanligvis gravstedet ved siden av
avdød ektefelle. Etter søknad til kirkelig fellesråd er det i spesielle tilfelle
anledning til å kunne feste et ekstra
gravsted ved siden. Ved bruk av urnegrav, kan det ikke festes gravsted ved
siden. En urnegrav har plass for inntil
fire askeurner. Ethvert gravsted er
gratis i fredningsperioden på 25 år.

Kirkelig fellesråd v/kirkevergen skal
godkjenne gravminnet før montering. Gravminnet blir montert etter
anvisning fra kirkegårdsarbeiderne.
Til gravminnet kan en benytte tekst,
symbol, dekor og fotografi. Alt skal
være sømmelig. Navnet skal være
identisk med navnet på den avdøde.

Den som er ansvarlig for gravferden,
må oppnevne en festeansvarlig for
gravstedet. Feste av gravsted avtales
med kirkevergen.
Etter at fredningsperioden er utgått,
kan festeavtalen forlenges for en periode på 10 år om gangen.
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Et gravminne kan veie opp til 300
kg og ha en brede på opp til 85 cm.
Høyden kan være opp til 150 cm og
tykkelsen opp til 60 cm. Det skal
sikres med fundament og stålbolter
som binder sammen fundament og
gravminnet. Fundamentet skal
være dobbelt så bredt som gravminne.

Til deg som skal pynte ved
gravstedet

bredt. Det kan ikke stikke lenger
frem enn 60 cm målt fra bakkant av
gravminnet. Det kan ikke plantes
vekster som overstiger gravminnets
høyde eller går utover plantefeltet.

Foran gravminnet kan det såes til
med gress, eller montere et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Plantefeltet må ikke være bredere
enn bredden av gravminnet, men
kan i alle tilfelle være opptil 60 cm

Løse dekorgjenstander skal fjernes
etter bruk. Rester fra blomster,
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kranser, gravlykter skal kastes på
anvist sted. Viktig at vi alle deltar
slik at gravplassene ser velstelte ut.
Plantefelt som ikke blir benyttet,
skal såes til med gras.

Til deg som skal besøke
gravplassen
Alle er velkommen til å besøke gravplassene i Kvinesdal. Opphold og
ferdsel må foregå på en verdig måte
og i samsvar gravplassen sin egenart.

Legatgraver
Ved kirkekontoret er det mulig å
gjøre avtale om stell av plantefelt
mot betaling (legatavtale for inntil
20 år). Det er enten å betale inn kr
25.000 som gjelder for 20 år eller å
få tilsendt årlig faktura for gravstell.
Det koster ca kr 1300 pr år.

Diverse
Det er Kvinesdal kirkelige fellesråd
som er ansvarlig for drift og vedlikehold av gravplassene i Kvinesdal.
Denne orienteringen er utarbeid på
bakgrunn av gravferdslova av 1996,
forskrifter til denne lova og lokale
vedtekter for gravplassene i Kvinesdal. Disse lovene/forskriftene er tilgjengelige ved å henvende seg til
kirkekontoret i Kvinesdal

Til deg som skal betale avgifter til gravplassene
Gravstedet er fri for betaling i fredningstiden (25 år). Det koster 1500
kroner å feste et gravsted for hver
10-års periode. Henvendelse om
fornyelse av festeavtale blir tilsendt
fra kirkekontoret når avtaleperioden utgår.

Med helsing
Kvinesdal kirkelige fellesråd
Kirkeverge Per Øistein Rogstad
Kontaktinformasjon:
Tlf 38354190, Mob 41457584 og
e-post: post@kvinesdal.kirken.no
Web: www.kvinesdal.kirken.no
Besøksadresse Vesterdalsveien 5
(Helsehuset 1. etasje).

Når grav skal slettes
Dersom ikke festeavtalen blir fornyet, blir gravstedet slettet når
fredningstiden eller festetiden er
utgått. Dersom det er registrert en
person med festeansvar, blir ingen
gravsteder slettet før det er gitt
melding til den person som har festeansvaret. Eiendomsretten til
gravminnet tilhører de pårørende.
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Vedtekter for gravplassene i Kvinesdal
Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21
Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd 24.01.2018 i sak 003/2018
Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd 23.02.2018 (dato)

§ 1. GRAVPLASSTILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken somhelst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.
Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte somkommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.
Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.
§ 2. FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstid for kistegraver er 25 år. Ved Kvinesdal kirkegård er det ved feltene DA og
DB en særskilt fredningstid på 35 år.
Fredningstid for urnegraver er 20 år.
Festetid er 10 år.
§ 3. FESTE AV GRAV
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter
søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse
gravene utgjør da et gravsted.
Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.
Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter
siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet
innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Ingen kan
gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller
festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta
avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.
§ 4. GRAV OG GRAVMINNE
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan førstskje
etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå.
Det kan ikke settes opp tidligere enn 6 måneder etter gravlegging av kiste.
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I påvente av gravminne ordner gravplassen med et merke hvor avdødes navn settes
på. På nyttfestet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i
bruk og sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.
§ 5. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken
omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller
være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plante-feltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter
mv. i plantefeltet. Det er tillatt å ha fastmonterte gravlykter ol. festet til gravminnet,
men ikke til sokkel, steinplate eller bedkant.
Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven, men slike og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant eller bedplate som flukter med terrenget omkring. Dekke i plantefelt kan kun bestå av jord, bark, steinplate eller gress.
§ 6. PLANTEMATERIALE
Planter, kranser og liknendemateriale som brukes ved gravferd eller ved pynting av
grav og som ender som avfall, bør i sin helhet være komposterbart.
§ 7. STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av
den ansvarlige eller bli tilsådd av
gravplassbetjeningen.
§ 8. GRAVSTELLSAVTALE
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i
hvert enkelttilfelle signeres en gravstellavtale. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd.
Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av
gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt
tidsrom. Beløpet skal også dekke eventuell merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelige fellesråd. Det kan ikke gjøres avtale for
lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode.
Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da
er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlike7

holdet opphøre når midlene er oppbrukt. Dersom det gjenstår en rest av kapitalen
når avtaletida er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av gravplassen. Kapital fra
de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, men det kreves
bruk av undersystem/reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtalene.
§ 9. BÅREROM
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukestil oppbevaring av døde i
tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.
§ 10. NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke
retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og
vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.
Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har
med kirkegården å gjøre.
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