
Vedtekter for gravplassene i Tjøme kommune 
Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. 

og tilhørende forskrift av 10. januar 1997. 

 

Vedtatt av Tjøme kirkelige fellesråd: 29.01.2015, sak 09/15 

Godkjent av bispedømmerådet:           xxxx 

Generelt 
Gravplassene skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart 

tilsier. Opphold, ferdsel arbeid og andre handlinger på gravplassene skal skje på en sømmelig 

og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hunder skal holdes i 

bånd.  

  

§ 1 Gravplasstilhørighet 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i 

kommunen.  Folkeregistrert adresse avgjør kommunetilhørighet. Alle avdøde innen 

kommunen har krav på fri grav i 20 år etter gravlegging.  

 

Avdøde personer bosatt utenfor kommunen kan gravlegges i kommunen etter godkjenning fra 

kirkelig fellesråd og betaling av avgiften som til enhver tid gjelder.  

 
§ 2 Fredningstid og festetid 
Fredningstid for kistegraver er 20 år. 

Fredningstid for urnegraver er 20 år. 

 

Frigravsperioden er lik fredningstiden. 

Festeperioden ved siden av fri grav i felles gravsted, er satt lik fredningstiden. 

 

§ 3 Feste av grav 
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse gravene utgjør 

da et gravsted (dobbelt gravsted). Den ubenyttede graven må det betales festeavgift for. 

Forøvrig kan ingen forhåndsfeste grav. 

 

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 har 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. 

 

Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta 

avgjørelse omgravstedet. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

 

Overføring av feste kan skje etter samtykke fra ansvarlig eller fester og kirkelig fellesråd.  

 

§ 4 Grav og gravminne 
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig 



flyttes. Gravplassbetjeningen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert 

[og tilsådd med gress] en tid etter gravlegging. Inntil montering av gravminnet kan foretas, 

ordner gravplassen med et hvit kors hvor avdødes navn settes på.  

 

Cirka en uke etter gravferdsseremoni vil gravplassbetjening fjerne seremoniens blomster ved 

graven, så sant ikke annet er avtalt med gravplassbetjening på forhånd. 

 

Montering av gravminne kan først skje 6 måneder etter gravlegging av kister. 

 

Gravminnet skal orienteres slik det er bestemt for vedkommende gravfelt. På nytt festet 

gravsted plasseres gravminnet i enden av den graven som er tatt i bruk. Gravminnet kan 

sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Gravminne skal oppfylle kravene fastsatt i 

gravferdslovens forskrift, kapittel III. 

 

§ 5 Anonym minnelund  
Minnelunden er et felles urnegravsted for anonymt gravlagte. Hvem som er gravlagt der er 

bare kjent for gravplassmyndighetene. Minnelunden er markert med et felles gravminne. 

Ingen kan kreve navneinskripsjon på det felles gravminne. Anonym grav i minnelund eller for 

øvrig kan ikke festes. Ingen kan kreve gravminne montert på en anonym grav.   
 

§ 6 Plantefelt 
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. 

Det må ikke være bredere enn det enkelte gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være 60 

cm bredt. Plantefeltet kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. 

Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. 

 

Løse dekorgjenstander i plantefeltet tillates på eget ansvar, og kun innenfor plantefeltet. Det 

er ikke anledning til å oppbevare eller plassere dekorgjenstander på baksiden av gravminne.  

 

Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller døde 

materialer som sterkt utvidet sokkel, rullestein eller småstein.  Det er ikke tillatt å bygge opp 

gravstedet med noen form for kantstein. 

 

Det gis derimot anledning til å ramme inn plantefeltet med en skifer eller granittramme som 

flukter med terrenget omkring.  

 

Blir innramming eller dekorgjenstander skadet, erstattes dette ikke av Fellesrådet.  

 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av 

gravminnet. 

 

§ 7 Plantemateriale 
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav skal 

legges i angitte samlingsplasser. 

 

Blomster og kranser er de pårørendes eiendom.  

 

§ 8 Stell av grav 
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har 

ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsåes av den ansvarlige eller blir 



tilsådd av gravplassbetjeningen.  

 

Gravplassbetjeningen har anledning til å fjerne gamle kranser, løse blomsterurner og løse 

lykter samt vissent løv i plantefelt ved vår og høst arbeid. 

 

Den som er ansvarlig for gravstedet har også ansvar for å holde gravstedet ryddig. Søppel skal 

ikke hensettes på gravplassen, men kastes på anvist sted. 

 

Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplantning og stell av grav mot forskuddsvis betaling. 

 

§ 9 Gravlegater/gravstelltjeneste 
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravsted, vil 

gravplassmyndigheten overta ansvar for planting og stell av gravstedet. Gravlegatet forvaltes 

av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløpet skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet 

for et avtalt tidsrom. Renter tilfaller kirkelig fellesråds kirkegårdsfond til forvaltning av 

gravplassene i kommunen. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en gravlegatavtale. 

 

Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller en 

tilsvarende periode. Dersom det i legatavtaleperioden 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 legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil 

gravstellet opphøre når midlene er oppbrukt. 

 

Dersom det er midler igjen av legatet når tiden er ute, blir disse anvendt til forskjønnelse av 

gravplassene. 

 

Gravlegatene forvaltes felles, men det føres eget regnskap for hvert legat som revideres årlig. 

Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon. 

  

§ 10 Bårerom - kapell 
Bårerom / kapell disponeres av kirkelig fellesråd og kan, etter avtale med kirkelig fellesråd, 

benyttes til oppbevaring av døde frem til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse.  

Liksyning kan bare finne sted etter avtale med den som sørger for gravferden og er de ansatte 

uvedkommende. 

  

§ 11 Ansvar 
Eieren (den ansvarlige eller fester) er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse 

eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når kirkelig fellesråd finner det nødvendig, 

skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med forskrifter og 

vedtekter. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kirkelig fellesråd sette i verk de 

nødvendige tiltak for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminne. 

 

Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på gravminner med mindre skaden skyldes 

uaktsomhet fra kirkegårdens side. 

 

  

§ 12 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 på graver.  

 

Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjøring utføre tjenester for private eller 

næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med 

gravplassen å gjøre.  


