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Når noen dør
Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske
spørsmål som må avklares. Dette heftet er laget som en veiledning for dem som har
ansvar for å ordne med gravferd eller kremasjon etter et dødsfall.
Ved dødsfall er det mange som henvender seg til et begravelsesbyrå for å få hjelp til
praktiske spørsmål, men det er mulig for etterlatte å ta hånd om en eller flere av
oppgavene selv.
Ved dødsfall i hjemmet kontaktes lege for å få en legeerklæring (dødsmelding). Dersom
dødsfallet skjer i en institusjon eller en ulykke, vil dette ordnes av personell.
Legeerklæringen leveres politiet eller skifteretten.
Begjæring om gravlegging
Ved dødsfall kreves det en skriftlig erklæring fra den som skal sørge for gravferden. Den
som er ansvarlig for gravferden, jfr Gravferdsloven §9, må fylle ut skjema «Begjæring om
gravlegging og/eller kremasjon». Dette kan man få hos gravferdsbyrået, eller det kan
lastes ned fra internett.
Gravlegging eller kremasjon skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Det skal
tungtveiende grunner til for å få forlenget fristen.
Seremoni
En eventuell seremoni legges opp mest
mulig i samsvar med den avdødes
ønsker og livssyn. Mange finner det
naturlig å benytte sin lokale kirke.
Arendal kapell er også et alternativ som
er åpent for alle uansett livssyn. Hvilken
gravferdsform og seremoni som skal
benyttes, må avgjøres før seremonien
bestilles. Det finnes to alternativ:
 Begravelse
Begravelse er den eldste
gravleggingsformen i Norge. Etter seremonien føres kisten til gravstedet hvor
jordpåkastelse og senkning foregår. Senkning av kisten foregår vanligvis med tau,
der de pårørende deltar. Etter at graven er fylt igjen legges blomstene fra
seremonien oppå graven.
 Bisettelse med kremasjon og urnenedsettelse
Seremonien er den samme som ved begravelse, men jordpåkastelse og eventuell
senkning av kisten foregår inne i kapellet. Etter kremasjonen blir urnen oppbevart
på en betryggende måte til urnenedsettelsen finner sted. Den som skriver under
på «Begjæring om kremasjon» har også disposisjonsrett til urnen. Etter ca. 4
uker sendes en informasjon til den ansvarlige om den videre gang i prosessen.
Urnenedsettelse skal finne sted senest 6 måneder etter dødsfallet.

Gravsted
Det skal foreligge et dødsfall før man kan få tilvist en grav. Gravlegging
skal finne sted på en offentlig gravplass, primært på den avdødes
hjemsted. Det finnes flere gravplasser i Arendal, se oversikten til
høyre.
Alle kan gravlegges på disse gravplassene, uansett livssyn og
gravferdsseremoni. Det er Arendal kirkelige fellesråd som er
gravferdsmyndighet i Arendal kommune.
I følge gravferdsloven har alle døde rett til fri grav i sin
bostedskommune. Hver grav skal ha én ansvarlig person
(fester/gravleier) som disponerer gravstedet. Hvor gravlegging skal
finne sted avhenger av om det allerede finnes et gravsted som skal
benyttes eller om det skal være et nytt gravsted. Gravlegging i en festet
grav medfører etter gjeldende regler at denne graven fortsatt må
betales for (festes) og blir ikke en frigrav. Etter en friperiode på 20 år, er
det mulig å feste/leie graven videre ved å betale en avgift. Når ny
kistegrav tildeles, er det mulig å reservere en grav ved siden av. Denne
graven må det betales festeavgift for.
Det skilles mellom urnegrav og kistegrav, og mellom enkle og doble
kistegraver. Det kan settes urner i en kistegrav, men ikke kiste i en
urnegrav.
Minnelund: Et alternativ til kiste- eller urnegraver er gravlegging i en
minnelund. På en navnet minnelund vil det være et felles gravminne
med navn på alle gravlagte. Arendal kirkegård har også en anonym
minnelund.
Familiegravsted: Arendal, Barbu og Hisøy kirkegårder har mange
familiegravsteder som på grunn av sin byggemåte og stil, gjerne
oppbygd av steinmurer og utstyrt med gjerder av smijern eller
støpejern, har kulturhistorisk verdi. Når slike gravsteder blir slettet, vil
de kunne festes uten at det foreligger et dødsfall, mot dekning av
utgifter til eventuell restaurering og istandsetting
Spredning av aske: Etter søknad til Fylkesmannen på det sted hvor
man ønsker å spre asken, kan det gis tillatelse til at den som sørger for
gravferden sprer asken på fjellet eller på sjøen.

Sentrale dokumenter:
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)
Vedtekter for kirkegårdene og krematoriet i Arendal

GRAVPLASSENE
I ARENDAL
Arendal
kirkegård
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kirkegård
Barbu
kirkegård
Bjorbekk
kirkegård
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kirkegård
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kirkegård
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kirkegård
Stokken
kirkegård
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gravlund
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kirkegård
Øyestad
kirkegård

Gravminne
Gravminne skal være godkjent av kirkevergen før det settes opp. Plassering og forankring skal
også være godkjent. Gravminner som står skjevt, grunnet eks. synking og som kan være til fare
for besøkende, skal kirkegårdsbetjeningen legge ned. Kostnad ved oppretting betales av
fester/gravleier. Se vedtektene for kirkegårdene i Arendal §4
Stell av grav
Man kan stelle graven etter bestemte regler, eller man kan la den være uten verken gravminne
eller planter. Velger man å stelle graven, så er man pålagt å følge bestemte regler nedfelt i
lokale gravplassvedtekter. Det er også mulig å betale for at gravplassbetjeningen utfører
gravstell. Velger man å ikke ha gravstell, så vil det bli sådd gras. Ved å henvende seg til
gravplassbetjeningen, kan man få kjøpt selvvanningskasser til bruk i plantefelt.
Gravlegat
Det er mulig å opprette et eget legat for gravstell. Dette kan opprettes for enten 10 eller 20 år til
en pris av hhv kr. 16 000 eller kr. 32 000. Det trekkes årlig et beløp fra legatet tilsvarende den til
enhver tid gjeldende årsavgift for gravstell.
Sommerstell
Det er mulig å inngå en avtale om beplantning, vanning og stell for perioden 1.6 – 31.8. etter
fastsatte regler.

Priser (inkl mva)
Stell av legatgrav pr år
Sommerstell
Arbeid på kirkegård pr time
Festeavgift/gravleie pr år
Kontaktinfo
Arendal kirkelige fellesråd
Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postboks 123, 4891 Grimstad
Sentralbord 37 01 35 80
www.arendal.kirken.no
post@agderkirken.no
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