
VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I FÆRDER KOMMUNE  
 

Jf. Lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 21. 

De lokale gravplassvedtektene er et supplement til gravferdsloven og forskrift til 

gravferdsloven. Vedtatt i sak 48/17 av Færder kirkelige fellesnemnd og av Tunsberg 

Bispedømmeråd 07.februar 2018. 

 

§ 1 Forvaltning  
Gravplassene i Færder kommune er underlagt Færder kirkelige fellesråds administrasjons- og 

myndighetsområde. Fellesrådet fører tilsyn og gjør vedtak i samsvar med lover og forskrifter. 

Kirkevergen er ansvarlig for den daglige ledelse av gravplassene.  

 

§ 2 Gravplasstilhørighet  
2.1 Alle personer som bor i Færder kommune når de dør, kan gravlegges på hvilken som helst 

av gravplassene i kommunen. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller 

alderdom har bodd i annen kommune mot slutten av livet.  

2.2 Personer som ikke bor i kommunen, kan få tillatelse fra kirkelig fellesråd til gravlegging 

på Færders gravplasser. Dette forutsetter at det dekkes kostnader som påløper, samt 

festeavgift.  

 

§ 3 Fredningstid og festetid  
Fredningstid for urne- og kistegraver er 20 år. Festetiden er minimum 5 år og maksimum 20 

år.  

 

§ 4 Feste av grav  
4.1 Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til 

kirkelig fellesråd en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et 

gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Når festetiden er ute, 

kan gravstedet festes for nye 5 til 20 år. Når det har gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste 

bare fornyes etter godkjent skriftlig søknad til kirkelig fellesråd.  

4.2 I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 

måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkelig fellesråd.  

4.3 Dersom ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan 

kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. 

Festeavgift betales ikke tilbake.  

  

§ 5 Grav  
Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Ved åpning av 

grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig fjernes dersom 

dette er nødvendig. 

 



§ 6 Gravminne  
Det er anledning til å montere gravminne umiddelbart etter gravlegging. Inntil gravminnet er 

montert, ordner gravplassbetjening med et merke med navn på avdøde.  

Søknad om montering av gravminne skal sendes kirkelig fellesråd minimum 14 dager før 

montering. Gravminner skal monteres etter henvisning fra gravplassbetjeningen. På nytt 

gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.  

 

§ 7 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 all tilfeller være opp til 60 cm 

bredt. Det kan ikke stikke lenger fram enn 70 cm målt fra gravminnets bakkant. For 

gravminner som er tykkere enn 40 cm, kan plantefelt være inntil 30 cm målt fra gravminnets 

forkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover 

plantefeltet.  

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med 

terrenget rundt. Stein skal ikke legges utenfor fundament, men slik at plantefelt og 

innramming totalt utgjør det arealet plantefeltet kan ha.  

Naturstein (”kulestein”) rundt plantefelt er ikke tillatt. Løse dekorgjenstander i plantefelt 

tillates på eget ansvar. Lykt og kransestativ skal plasseres i plantefelt. Plantekasser / 

selvvanningskasser som flukter med terrenget kan benyttes i plantefeltet.  

Blir innramming eller dekorgjenstander skadet, erstattes dette ikke av kirkelig fellesråd med 

mindre skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassbetjening.  

 

§ 8 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 komposterbart.  

 

§ 9 Stell av grav  
Enhver ansvarshavende/gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvar for. 

Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsås av den ansvarlige eller blir tilsådd av 

gravplassbetjeningen. Kirkelig fellesråd kan besørge beplantning på grav mot forskuddsvis 

betaling. Ansvarshavende/gravfester plikter å holde gravminnet i forsvarlig stand etter 

gjeldende forskrifter.  

 

§ 10 Bårerom  
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde frem til 

gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare skje etter samtykke fra den 

som sørger for gravferden og det kan ikke kreves medvirkning fra kirkelig ansatt.  

 

§ 11 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 

samt planting og stell på 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.  

 

§ 12 Anonym minnelund   
12.1 På Nøtterøy kirkegård og Gjervåg gravlund er det anonym minnelund. Anonym 

minnelund består av anonyme urnegraver hvor gravens plassering kun er kjent av kirkelig 

fellesråd. Det er ikke anledning for pårørende å være tilstede ved urnenedsettelsen. Det er satt 

opp et felles minnesmerke uten navn. Det betales ikke avgift for feste eller stell på anonym 

minnelund.  

12.2 Gravene på anonym minnelund har målene 0,5 x 0,5 meter og det er plass til en urne. 

Gravene har samme fredningstid som øvrige graver. Det er ikke anledning til å feste disse 

gravene.  

12.3 Det er ikke anledning for pårørende å foreta beplantning på minnelunden. 

Blomsterbuketter, lys og kranser plasseres ved minnesmerket. Gravplassens betjening rydder 

på området og kan flytte objekter hvis de er feilplassert.  

 

§ 13. Navnet minnelund.  
13.1 Navnet minnelund er etablert på Tjøme kirkegård og på Nøtterøy kirkegård. Navnet 

minnelund består av urnegraver hvor gravens plassering er kjent for pårørende. Det er 

anledning til å være tilstede ved urnenedsettelsen. Det blir satt opp et felles minnesmerke der 

det blir montert en navnplate for hver grav.  

13.2 Kirkelig fellesråd besørger felles minnesmerke og navnplate med navn. For dette betales 

en engangsbeløp som fastsettes av Færder kirkelige fellesråd.  

Det benyttes en standard plate hvor avdødes navn, fødsels- og dødsdato preges inn. Det 

tillates og valgfritt minneord og symbol (Jf § 21 i forskrift) med dimensjon 4x4 cm 

på navnplaten. Dersom man fester en tilleggsgrav, kan det reserveres plass til 

ekstra navnplate.  

13.3 Gravene på navnet minnelund har målene 0,5 x 0,5 meter og det er plass til en urne. 

Gravene har samme fredningstid som øvrige graver. Det er anledning til å feste disse gravene 

på lik linje med ordinære graver. Det er også anledning til å feste en tilleggsgrav mot betaling 

av festeavgift. Avgiften fastsettes av Færder kommune.  

13.4 Navnet minnelund har felles beplantning som stelles av gravplassbetjening. De vil også 

fjerne visne blomster og utbrente lys. For dette betales et beløp som fastsettes av Færder 

kirkelige fellesråd. Denne summen skal dekke vedlikehold og stell i fredningsperioden på 20 

år.  

Det er ikke anledning for pårørende å foreta beplantning på minnelunden. Det tilrettelegges 

for utplassering av blomsterbuketter og lys på anvist sted i minnelunden. Andre gjenstander 

tillates ikke. Gravplassbetjening har mulighet til å flytte objekter som ikke er plassert på 

anvist sted.  

13.5 Kostnaden ved grav i navnet minnelund.  

Engangsbeløp for andel av fellesmonument, anordninger for plassering av blomsterbuketter 

og navnplate betales når graven tas i bruk og gjelder hele gravens frednings- og festetid.  

Engangsbeløp for fellesbeplantning, stell og rydding betales når graven tas i bruk og gjelder i 

gravens fredningstid.  



Festeavgift, samt et årlig beløp fastsatt av Færder kirkelige fellesråd for vedlikehold og stell, 

betales etter fredningstidens utløp hvis graven ønskes festet videre.   

 

§ 14. Særlige bestemmelser om gravfelt  
Urnefelt U5 på Nøtterøy kirkegård har ferdigmonterte gravminner som eies av kirkelige 

fellesråd. Bare disse kan benyttes og fester/ansvarlig for gravstedet bekoster innskrift. 

Gravplassbetjening besørger planting ved gravene, men fester/ansvarlig for gravstedet har 

anledning til å sette ut avskårne blomster i vase, krans til jul, gravlykt osv. Festeavgift for 

reservert grav betales ved reserveringsdato.  

  

Tjøme kirkegård søndre del benyttes kun til urnegraver. Graver på Tjøme kirkegård syd 

tilfredsstiller ikke størrelseskrav for kistegraver. Dette er vedtatt i Tjøme menighetsråds sak 

25/95.  
 


