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VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I ÅFJORD KOMMUNE. 
 

Jfr. Lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)  

med endringer av 8. juni 2012. 

 

 

§  1 ADMINISTRASJON. 

 Stoksund og Åfjord kirkelige råd fører tilsyn med gravplassene etter gjeldene regler. 

 

§  2 GRAVPLASSTILHØRIGHET. 

Alle som er bosatte i kommunen ved dødstidspunktet, kan gravlegges på hvilken som 

helst av gravplassene i kommunen. 

Kirkelig råd kan, på bakgrunn av søknad fra etterlatte, godkjenne at utenbygdsboende kan 

gravlegges på en av kommunens gravplasser. Kirkelig råd har vedtatt egne satser for 

utenbygdsboende.   

 

§  3 FREDNINGSTID. 
 Fredningstid for urnegrav og kistegrav er 20 år 

På felt 1-5 på Stokkøy gravplass er det ikke anledning til å gjenbruke gravene til 

kistebegravelse. Dette skyldes for høy grunnvannstand på denne delen av gravplassen. 

De er varig fredet som kistegraver, og kan bare brukes som urnegraver 

           

§  4 FESTE AV GRAV . 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste grav ved siden av. I spesielle  tilfelle 

gis anledning til feste av en ekstra grav i tillegg etter samtykke fra kirkelig råd.. Disse 

utgjør da et gravsted. Feste gjelder da for 20 år. 

Når frigravsperioden/festetiden er ute kan en grav festes for nye 10 år. Når det har gått 80 

år siden gravlegging, kan festet ikke fornyes uten samtykke fra kirkelig råd. 

Før festetiden er ute, skal fester varsles. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter 

varsel er sendt, faller graven tilbake til gravplassen. 

Dersom den ansvarliges eller festers samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan 

kirkelig råd ta avgjørelse om gravlegging. 

 

§  5 GRAV OG GRAVMINNE. 

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver. For å sikre adkomst, eller 

hindre fare, har gravplassbetjeningen anledning til å flytte eller legge ned gravminne i 

nærheten. 

Gravplassbetjeningen vil da også besørge istandsetting. 

Det settes opp et merke med navnet til avdøde på. Planering og tilsåing av grav besørges 

av gravplassbetjeningen. 

Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassbetjeningen har anvist plass og 

kirkevergen (evnt. gravplassbetjeningen) har kontrollert gravminnet.. Gravminnet skal 

ikke ha lykter og lignende som stikker ut fra gravminnets bredde. Fester for graven har 

ansvaret for å holde gravminnet i hevd. 

Når festetiden er opphørt, skal gravminnet fjernes. Ønsker ikke fester å fjerne 

gravminnet, skal kirkelig råd ta hånd om det på en forsvarlig måte. 

 

 



 

 

 

§  6 PLANTEFELT. 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt. Det skal ikke være 

bredere enn gravminnets bredde som er maks 85 cm, og ikke stikke lengre fram enn 60 

cm. målt fra bak gravminnet. 

Det må ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller som vokser utover 

plantefeltet. Planting av blomster eller busker på sidene eller bak gravminnet er ikke 

tillatt. 

Innramming av graven, eller deler av den, med hekk, jern eller annet materiale er ikke 

tillatt. Den eneste tillatte innramming kan gjøres med innrammingsstein med glatt, jevn 

overflate. Denne må da legges så dypt at maksimum 2 cm. av den ligger over jordbandet. 

 

§  7 STELL AV GRAV. 

Ansvarlig for frigrav og fester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har 

ansvar for. Avfall etter stell må sorteres og legges i anviste avfallsbeholdere. 

Redskaper som tilhører gravplassen skal settes på plass etter bruk. 

Kirkelig råd kan besørge årlig planting og stell av grav mot forskuddsvis betaling. Det 

skrives da egne avtaler i hvert enkelt tilfelle. Kirkevergen står ansvarlig for de innsatte 

midler, og besørger at avtalt stell på gravstedene blir utført. 

 

§  8 MINNELUND. 

Urner på minnelund har 20 års fredningstid som ellers på gravplassen, og det gis 

anledning til å feste for 10 nye år når festetiden er ute. 

Det er ikke anledning til å sette blomster eller lys på gravfeltet der urnen er nedsatt.  

Det er avsatt eget område for dette på og ved eget minnesmerke som er felles for hele 

minnelunden.  

Avdødes navn, fødselsår og dødsår, er inngravert på egen plate på minnesmerket.  

Når en urne settes ned, er det også anledning til å feste en plass ved siden av, både på 

gravfeltet og til navneplate på monumentet. 

Nedsetting av urner ved anonym gravlegging, foretas på eget område i minnelunden. 

Disse er underlagt de samme regler for fredningstid, og registrering i gravregister, men 

plasseringen kan ikke anvises av gravplassbetjeningen.  

 

§  9 ANSVAR  FOR SKADE. 

Kirkelig råd er ikke ansvarlig for skader på gravminner og utstyr ved naturhendelse, 

hærverk, tyveri og lignende. 

 

§  10 BÅREROM. 

Bårerom disponeres av kirkelig råd, og skal brukes til oppbevaring av døde fram til 

gravferden. Ingen har adgang til bårehuset uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne 

sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende. 

 

§ 11 NÆRINGSVIRKSOMHET. 

Næringsdrivende og privatpersoner som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal 

innhente tillatelse fra kirkelig råd. 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. 

  

 
Vedtatt i Stoksund og Åfjord kirkelige råd den  4.9.2012 og av Nidaros bispedømmeråd i 20.112012.  

Gjelder fra 1.12.2012 
 


