
 

 

 

 

LOKALE VEDTEKTER FOR 

KROER KIRKEGÅRD   

NORDBY KIRKEGÅRD   

ÅS KIRKEGÅRD 
 

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd § 21. 

 

Vedtatt av Ås kirkelig fellesråd 30.9.97, 2.12.97 og 2.12.14. Godkjent av Borg 

bispedømmeråd 30.10.97 og 14.12.15. 

 

 

 

§1 Gravplasstilhørighet 

Avdøde personer med bosted innen Ås kommune kan gravlegges på 

hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt 

graven blir tilvist. 

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en 

annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som 

kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. 

Dersom avdøde hadde meldt flytting til annen kommune før dødsfallet 

og den som tar seg av gravferden ikke er fester av gravsted innen Ås 

kommune, så kan avdøde likevel få åpnet ny grav her mot en avgift. 

 

§2 Fredningstid og festetid 

Fredningstid for urnegraver er 20 år. 

Fredningstid for kistegraver er normalt 20 år, men på Kroer kirkegård 

er den utvidet til 30 år. 

Festetid for nye graver er 20 år. 

Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på 

gravplassen. 

 

§3 Feste av grav 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av 

denne, og etter søknad til Ås kirkelig fellesråd, en ekstra grav i tillegg når det 

er behov for det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. 

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. 

I navnet minnelund kan det imidlertid festes grav ved siden av. 



Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 

60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten spesielt samtykke fra 

Ås kirkelige fellesråd.  

I god tid før festetiden er ute, vil fester bli varslet. Er festet ikke fornyet 

innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. 

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom 

den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan 

innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

 

§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 deretter 

besørge graven planert og tilsådd med gress en tid etter gravlegging. 

Montering av gravminnet kan bare skje etter avtale med kirkevergen. 

Gravminnet må være godkjent av kirkevergen før montering. 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av graven som er 

tatt i bruk og blir stående der for godt. 

Sokkel/fundament skal flukte med terrenget rundt. Fundamentet skal 

være dobbelt så bred som gravminnets tykkelse, og det kan være inntil 10 cm 

lengre enn gravminnets bredde. 

Dekorgjenstander, så som lykter og blomsterurner, kan monteres på 

gravminnet når følgende krav oppfylles: 

1. Eier godkjenner ved underskrift at gravplassforvaltningen ikke har noe 

økonomisk eller praktisk ansvar for skade som måtte oppstå ved 

driftsmessig håndtering av gravminnet, eller ved den daglige drift på 

gravlunden. 

2. Gjenstander som monteres må kunne tas av uten bruk av redskaper. 

3. Gjenstander skal monteres i front. Små figurer kan monteres oppå. Ingen 

del skal vises lenger ut enn til gravminnets side, eller høyere enn det små 

figurer rager opp. 

 

§5 Plantefelt 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde 

med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde og 

kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra sokkelens bakkant. 

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt, tilhugget 

natursteinskant som flukter med terrenget omkring. 

En busk kan settes tett inntil gravminnet, men innenfor plantefeltets 

grenser. Den må ikke overstige gravminnets høyde/bredde, og den må klippes 

slik at grener ikke stikker bakenfor gravminnet. 



Løse dekorgjenstander, så som gamle kranser, lykter og blomsterurner 

skal fjernes innen rimelig tid etter bruk. 

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er 

bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det 

utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen. 

Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med en hekk, 

rullesteiner eller småstein. 

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

sider av gravminnet. 

 

§6 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. 

 

§7 Stell av grav 

Enhver ansvarlig for frigrav eller festet grav har rett og plikt til å stelle 

den grav vedkommende har ansvar 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 

høstarbeid. 

 

§8 Bårerom 

Bårerom ved gravplassene i kommunen disponeres av Ås kirkelig 

fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til 

gravferden. Ingen har adgang til bårerom uten etter tillatelse. Liksyning kan 

bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de 

ansatte uvedkommende. 

 

§9 Næringsvirksomhet 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal 

innhente tillatelse fra Ås 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 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. 

§10 Nedsettelse av urne 

Det er ikke anledning til å sette ned urne uten at dette er meldt til 

kirkevergen, og uten at gravplassbetjeningen er tilstede. 



 

§ 11 Avtaler om gravstell 

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester 

til et gravsted, vil gravplassmyndighetene overta ansvar for planting og stell 

av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i hvert enkelt tilfelle signeres en 

gravstellavtale. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp 

med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet 

etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt 

tidsrom. Beløpet skal også dekke eventuell merverdiavgift til staten, etter de 

bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelige fellesråd.  

Avtaler om gravstell kan ikke opprettes med lengre varighet enn den 

foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i 

avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, 

skal gravplassmyndigheten gi melding om dette til den ansvarlige eller 

festeren. Da er det anledning til å øke innbetalingen slik at det varer tiden ut. I 

motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. 

Skulle det være midler igjen av midlene når tida er ute, blir disse å 

anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen. 

Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, 

men det kreves bruk av undersystem/reskontro som til enhver tid holder rede 

på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtaler. 

 

§ 12 Anonym og navnet minnelund 

Gravlundene tilbyr nedsetting av urne enten på anonym eller navnet 

minnelund.  

Anonym minnelund er et gravfelt for urner med et felles minnesmerke 

uten navn. Pårørende kan ikke delta ved gravleggingen, og det er kun 

gravplassmyndigheten som vet hvor avdøde er gravlagt. Avskårne blomster 

og gravlys kan settes ved minnesmerket på anvist sted, annen løs gravpynt 

tillates ikke. Det betales ikke noen form for feste eller stell på anonym 

minnelund. 

Navnet minnelund er et gravfelt for urner med felles minnesmerke. På 

felles minnesmerke monteres standard navneplate med navnet på avdøde 

samt fødsels- og dødsdato. Pårørende kan delta ved gravleggingen. Avskårne 

blomster og gravlys kan settes ved minnesmerket på anvist sted, annen løs 

gravpynt tillates ikke. Dersom graven etter fredningstidens utløp ikke festes 

på nytt, vil graven bli gjenbrukt og navneplaten fjernet. Det må betales en 

engangsavgift for stell og del av felles minnesmerke, samt en avgift for 

navneplate. 


