
UTDRAG FRÅ GRAVFERDSLOVA 
Kapittel III. Gravminner  
§ 20. Merking av grav  
       På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plassers 
gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal 
som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.  
       Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravplass dersom 
bispedømmerådet gir samtykke til det.  
       Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne.  
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§ 21. Tekst m.m.  
       Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn 
som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er 
omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få 
navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund 
hvor dette er anlagt.  
       Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en 
eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra 
det opprinnelige gravminnet.  
       Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom 
kirkegårdsmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort.  
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§ 22. Kvalitet 
       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 
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§ 23. Dimensjoner  
       Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, 
begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og 
vekten ikke overstiger 300 kg.  
       På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm, bredere 
enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største 
tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg.  
       Ved anlegg og utvidelse av gravplass kan det fastsettes sæskilte bestemmelser i 
vedtektene for gravplassen. 



       Når særlige grunner tilsier det, kan bispedømmerådet fravike bestemmelsene i denne 
paragraf.  
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§ 24.Sikring 

      Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm 
tykke rustfrie bolter.                                                                                                         
Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i 
bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet 
kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt 
skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. 
Fundament skal ikke være synlig over bakken. 

Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte 
bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen. 

Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd i enkeltsaker skjerpe eller lempe kravene 
etter denne paragrafen. 
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