VEDTEKTER
FOR
GRAVPLASSENE I BODØ

§ 1 Administrasjon
Gravplassene er underlagt Bodø kirkelige fellesråds administrasjon og
myndighet.
Kirkevergen er ansvarlig for driften.

§ 2 Tilhørighet til gravplass
Avdøde personer innen kommunen skal gravlegges på den gravplass
de sokner til.
Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom
har bodd i et annet sokn eller en annen kommune mot slutten av livet.
Avdøde personer fra Helligvær gravlegges på Bodin kirkegård ved
kistegravlegging. Bisettelse med urnenedsettelse foretas hvis ønskelig
på Helligvær.

§ 3 Festetid og fredningstid
Gravfestetiden er 20 år
Fredningstiden for kistegrav er 20 år
Fredningstiden for urnegrav er 20 år
Fredningstid for Skjerstad kirkegård er 40 år for feltene N, O, P, Q, R,
S

§ 4 Feste av grav
Når kistegrav skal 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 ett gravsted.
Ved bruk av urnegrav, kan det ikke festes grav ved siden av.
Når fredningstiden er ute, kan graven(e) festes på nytt. Graven(e) kan
festes i inntil 60 år etter at fredningstiden er gått ut. Er det gått 80 år
etter siste gravlegging, kan gravene ikke festes uten særskilt søknad til
Bodø kirkelige fellesråd.

Festeren skal varsles i god tid før festet utgår. Er ikke festet betalt
innen 6 måneder etter forfall, slettes graven(e), gravminnet fjernes og
graven(e) tilbakeføres til gravplassen.
Festeavgiften skal betales forskuddsvis.
Kirkelig fellesråd kan ta avgjørelse om gravlegging dersom tillatelse
ikke kan innhentes fra den som er ansvarlig for graven.
Fester skal melde fra om adresseendring.

§ 5 Graven
Av hensyn til mulige ulykker, eller annen fare under arbeid, har
gravplassarbeiderne anledning til å flytte eller legge ned gravminner i
nærheten av grav som skal tas i bruk.
Gravplassarbeiderne sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge
graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging.
Gravminner som ikke er i forskriftsmessig stand i henhold til
gjeldende lover, settes ikke på plass. Festeren blir kontaktet, om
mulig, og gitt anledning til å bringe gravminnet i orden.

§ 6 Gravminner
På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i henhold til gjeldende
plan for den enkelte gravplass.
Det kan bare monteres ett gravminne pr gravsted.
I påvente av at gravminne blir montert, kan graven merkes med kors
eller lignende med avdødes navn. Montering av gravminner som ikke
utføres av Bodø kirkelige fellesråd, kan kun skje etter anvisning fra
gravplassbetjeningen.
Montering kontrolleres og godkjennes av Bodø kirkelige fellesråd

§ 7 Plantefelt
Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i høyde med
terrenget rundt gravstedet.
Plantefeltet kan ikke være bredere enn gravminnets bredde, og kan
stikke 70 cm frem foran gravminnet målt fra gravminnets bakkant.
Det kan ikke plantes blomster eller andre vekster som overstiger
gravminnets høyde eller gå ut over plantefeltet. Det er heller ikke
tillatt å plante busker eller lignende ved siden av, bak eller mellom
gravminnene.
Bruk av faste dekorgjenstander i plantefeltet er ikke tillatt. Løse
dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke tillatt å bruke
faste dekorgjenstander som liggende plater, blomsterurner, lykter, mv
i plantefeltet.
Plantefeltet kan rammes inn med en delt natursteinskant i flukt med
terrenget rundt. Det kan monteres bedplate. Det er ikke tillatt å ramme
inn plantefeltet med rullesteiner, skjell og lignende.
Plantefelt som ikke er beplantet, tilsåes av gravplassbetjeningen.
Forhold som er i uoverensstemmelse med §7 blir fjernet/rettet på av
gravplassbetjeningen uten forutgående varsel til fester/pårørende.

§ 8 Avfallsbehandling
Alt avfall fra planter, kranser og lignende materiale som benyttes ved
begravelser eller til pynt, skal være kompostbart.

§ 9 Gravlegat
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra den som er ansvarlig for
grav/gravsted, vil gravplassmyndigheten overta ansvaret for planting
og stell av graven/gravstedet. Det innbetalte beløp med tillegg av
renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av graven/gravstedet for et
fast tidsrom.

Hvor mye det i hvert tilfelle skal betales, beregnes av kirkelig
fellesråds daglige leder, som er legatbestyrer.
Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den
foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i
legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke
strekker til, skal legatbestyreren 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 vedlikeholdet opphøre når midlene er
oppbrukt. Stell forestas såfremt beholdningen på legatet er på minst
60% av satsen for årlig stell. Er beholdningen under 60% overføres
restbeløpet til reservefondet for gravplasser.
Står det midler igjen på legatkontoen ved legattidens utløp overføres
disse midlene til reservefondet. Fondets midler disponeres etter
kirkelig fellesråds bestemmelser til tiltak som forskjønner gravplassen.
Det føres eget regnskap for hvert legat som revideres årlig.
Av overskytende midler kan det beregnes provisjon for administrasjon
og revisjon.

§ 10 Bårerom
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til
oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden eller kremasjon. Ingen
har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter
samtykke fra den som sørger for gravferden, og er de ansatte
uvedkommende.
§ 11 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal
ha skriftlig tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan inndras
dersom gravplassens bestemmelser ikke blir overholdt. Virksomheten
gjelder for montering og vedlikehold av gravminner og planting og
stell av graver.
Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for
private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg
av varer og tjenester som har med gravplassen å gjøre.

§ 12 Navnet minnelund
12.1 Definisjon
Med navnet minnelund forstås at gravfeltet har et felles minnesmerke
og hvor avdødes navn graveres inn på en navneplate som plasseres på
fire store bautasteiner. Det gis ikke mulighet for å ha eget
minnesmerke og/eller bed på graven.
12.2 Plassering av grav
Gravene vil bli plassert i minnelunden i samsvar med det som er
definert i gravplanen for feltet. Hver urnegrav har en størrelse på 50 x
50 cm.
12.3. Forvaltningsordning
Graver knyttet til navnet minnelund følger samme forvaltningsordning
som for vanlige urnegraver. Dette gjelder fredningstid, mulighet for å
feste tilleggsgrav, fornyelse av feste og festeavgift.
Pårørende deltar på vanlig måte under gravleggingen av urnen.
12.4 Navneplate
Gravfeltet har felles navneplater som er festet på bautasteinene. Navn,
fødsels- og dødsdato på avdøde graveres inn på navneplaten. Dersom
det festes tilleggsgrav, kan det settes av plass til tekst ved siden av
avdødes navn. Navneplaten tas bort når en grav slettes. Kostnadene
knyttet til navneplate og inngravering av navn faktureres fra
kirkevergen.
12.5 Skjøtsel
Minnelunden har en felles beplantning som stelles av kirkevergen. Det
er ikke anledning til å sette blomster eller plassere andre elementer på
selve graven, men det tilrettelegges for å kunne sette avskårne
blomster og levende lys ved felles gravminne.

SPØRSMÅL OM VEDTEKTENE
Dersom du har spørsmål vedrørende vedtektene eller om andre
forhold knyttet til gravplassene, kan du ta kontakt med
Postadresse;
Bodø kirkelige fellesråd
Storgata 29
8006 Bodø
Besøksadresse;
Storgata 29
8006 Bodø
Telefon
755 00 300
E-post: post.bodo@kirken.no
Web: www.kirken.no/bodo

Kirkevergen i Bodø
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