VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I ARENDAL
Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.
Vedtatt av Arendal kirkelige fellesråd 26.11.2014
Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd 23.01.2015
§1

GRAVPLASSTILHØRIGHET

1.1 Alle som bor i kommunen når de dør har rett til frigrav såfremt graven blir tilvist.
Dette gjelder også dødfødte og lik av spedbarn når foreldre ønsker det.
1.2 Avdøde innbyggere i Arendal kommune som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i
annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere
og har rett til frigrav så fremt graven blir tilvist.
1.3 Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved
gravferden og avgift som ved feste av grav betales.
§2

FREDNINGTID OG FESTE AV GRAV

2.1 Fredningstida for kiste– og urnegraver er 20 år. Dersom jordforholdene er slik at
nedbrytningen ikke er fullgod etter fredningstidens utløp, kan fellesrådet forlenge denne tiden
så lenge det måtte være nødvendig. Fredningstiden utvides da tilsvarende.
2.2 Festetida er 20 år. Når festetida er ute, kan festet fornyes med 10 nye år. Når det er gått
60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten særskilt samtykke fra kirkelig fellesråd.
2.3 Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av. Disse gravene
utgjør da et gravsted. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.
2.4 Ved overtagelse av inngjerdet eller særskilt avgrenset familiegravsted skal det betales
festeavgift for det antall graver familiegravstedet inneholder. Disse gravene kan som hovedregel
kun benyttes til gravlegging av urne. Hvorvidt gravstedet kan benyttes til kistegravlegging avklares
ved inngåelse av festeavtale.
2.5 Ved feste av tilleggsgrav betales festeavgift. En grav som er festet kan ikke bli frigrav før den
er slettet av fester eller kirkelig fellesråd.
2.6 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. Det er festers plikt å melde
adresseforandring.
2.7 Ingen må gravlegges i festet gravsted uten samtykke fra festeren. Dersom festerens samtykke
ikke kan innhentes, kan fellesrådet ta avgjørelse om gravlegging.
§3

GRAVMINNE

3.1 Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd har godkjent gravminnet og
merket stedet der det skal stå.
3.2 Gravminne kan ikke settes opp uten at fellesrådet eller den fellesrådet bemyndiger er til stede
og anviser plass og kontrollerer fundamentering.
3.3 Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging av kiste. Ved bruk av
dobbelt kistegravsted plasseres gravminnet over første avdøde. I mellomtiden ordner kirkevergen
med et merke på graven hvor den gravlagtes navn settes på.

§4

GRAVSTELL

4.1 Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende
har ansvar for. Blir graven eller gravstedet ikke holdt i hevd, kan gravplassforvaltningen utplanere,
tilså eller istandsette den/det etter forutgående varsel. Gravplassforvaltningen kan kreve at
utgiftene dekkes av fester.
4.2 Om et inngjerdet eller særskilt avgrenset familiegravsted ikke holdes ved like, kan
gravplassforvaltningen etter forutgående varsel utføre påkrevd vedlikehold og istandsetting.
Gravplassforvaltningen kan kreve at utgiftene dekkes av fester.
§5

GRAVSTELLSAVTALE

5.1 Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd
overta ansvaret for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i hvert enkelt
tilfelle inngås en gravstellsavtale.
5.2 Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av
gravstedet, administrasjon og revisjon for det fastsatte tidsrom. Beløpet skal også dekke
eventuell offentlig avgift, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelig fellesråd.
5.3 Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid. 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 vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Dersom det
gjenstår en rest av kapitalen når avtaletida er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av
gravplassen.
5.4 Fellesrådet fører regnskap for hver enkelt gravstellsavtale. Regnskapet revideres årlig av
kommunens revisor.
§6

NAVNET MINNELUND

6.1 I navnet minnelund svares det en etablerings- og driftsavgift for fredningstiden etter egne
bestemmelser. Avgiften dekker kostnader ved navneoppføring på felles minnesmerke, samt stell
og vedlikehold i perioden.
6.2 I navnet minnelund som kun benyttes til gravlegging av urne, kan det ikke festes grav ved
siden av.
6.3 Graver i navnet minnelund kan festes for en periode på 10 år etter fredningstidens utløp.
6.4 Oppføring av private minnesmerker i minnelunden er ikke tillatt. Blomster og lys kan plasseres
på nærmere anvist sted.
§7

ØVRIG GRAVUTSTYR

7.1 Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd.
7.2 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 frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Unntak her er
familiegravsteder som har egen innhegning. Det kan ikke plantes vekster som overstiger
gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.
7.3 Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer, eksempelvis
rullestein. Plantefelt foran støtta kan innrammes med naturstein innenfor rammen på 60 cm.
Naturstein må anlegges slik at den tåler belastning av tyngre kjøretøy, og ved eventuelt brudd er
ikke gravplassen ansvarlig for å erstatte slik innhegning.

7.4 Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander
skal fjernes etter bruk.
7.5 Ved fornyelse av feste kan kirkelig fellesråd kreve at gravstedets utstyr bringes i samsvar med
gjeldende gravplassvedtekter.
§8

BEVARING OG GJENBRUK AV SÆRSKILTE GRAVER

8.1 Gravminner som er av spesielle kvaliteter i form av alder, størrelse, murer, kanter, gjerder,
representerer en stilhistorie, lokal særpreg i form eller materialbruk, eller interessant
personalhistorie o.l. skal så vidt mulig bevares slik de opprinnelig er bygget. Gravsteder som har
slike spesielle kvaliteter kan gjenbrukes mot at ny fester forplikter seg til å ta vare på gravstedets
innhegning og gravstøtter, og eventuelt bekoste istandsetting dersom dette er nødvendig.
Et slikt gravsted kan festes uten at det har tilknytning til dødsfall.
§9

ANDRE BESTEMMELSER

9.1 Gravplassmyndighetene er ikke ansvarlige for skader på graver og gravutstyr ved
naturhendinger, hærverk, tyveri o.l.. Gravplassmyndighetene er heller ikke ansvarlige for skader
på graver i nærheten av grav som kastes opp igjen, med mindre det er utvist uaktsomhet eller
uforsiktighet fra gravplassens ansatte.
9.2 Gravstøtter som står skjevt og som kan være til fare for besøkende, skal av
gravplassbetjeningen legge ned. Kostnader ved oppretting betales av fester.
9.3 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
gravplassen å gjøre.
9.4 Bårerom som disponeres av kirkelig fellesråd skal bare brukes til oppbevaring av døde fram til
gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare skje etter samtykke fra den som
sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.
9.5 Gravplassfreden må ikke forstyrres ved lek eller annen støy. Kjøring på gravplassen må bare
foregå med fellesrådets samtykke. Sykling og ridning er forbudt og hunder skal føres i bånd.

