
VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I FROGN KOMMUNE 

Vedtekter i medhold av lov av 26. august 2011, «Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd» (gravferdsloven) og forskrift til 

gravferdsloven, sist endret 18. desember 2012. 

Vedtektene er vedtatt av Frogn kirkelige fellesråd den 14.12.2010. 

Godkjent av Borg Bispedømmeråd den 16.02.2011, ref 10/493-4 RG 

Ny § 6 vedtatt av Frogn kirkelige fellesråd den 28.02.2012 

Godkjent av Borg Bispedømmeråd 16.5.2017 

Revidert av Drøbak og Frogn menighetsråd 3.9.2018 og godkjent av Borg Bispedømmeråd 8.10.2018 
 

§ 1. FORVALTERANSVAR FOR GRAVPLASSENE 

Drøbak og Frogn menighetsråd (tidligere Frogn kirkelige fellesråd) administrerer og forvalter 

gravplassene i Frogn kommune i hht de lover og forskrifter som gjelder og har ansvaret for at 

gjeldende vedtekter blir fulgt. 

§ 2. REGISTER OVER GRAVER 

Drøbak og Frogn menighetsråd fører register over gravlagte på gravplassene i hht forskriftene. 

§ 3. GRAVPLASSTILHØRIGHET 

Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på en av 

gravplassene i kommunen. Gravlegging på gravplassen ved Drøbak kirke kan bare skje ved 

urnegravlegging på anonym eller navnet minnelund. Gravplassen ved Drøbak kirke er stengt 

for tildeling av nytt, privat gravsted. Det kan gis tillatelse til gravlegging på gravplass i 

kommunen for personer uten bopel i kommunen dersom:  

 Personen av medisinske grunner har måttet flytte utenbygds. 

 Personen har flyttet utenbygds pga studier. 

 Personen midlertidig har flyttet utenlands. 

 Det er andre tungtveiende grunner til gravlegging i kommunen. 

Gravlegging på gravplass i kommunen må det søkes kirkelig fellesråd om dersom 

vedkommende ikke hadde bopel i kommunen ved dødsfallet. Det er personens registrering i 

folkeregisteret som er avgjørende for om vedkommende var bosatt i kommunen eller ikke.  

Når kirkelig fellesråd gir tillatelse til at en person uten bopel i kommunen gravlegges på 

gravplass i kommunen, kan det kreves dekning for alle kostnadene ved gravferden. 

§ 4. FREDNINGSTID OG FESTETID 

Fredningstid for både kistegraver og urnegraver er 20 år. 

Urne kan likevel settes ned i kistegrav selv om fredningstiden ikke er utløpt. 

§ 5.  FESTE AV GRAV 

Når ny kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av.  Drøbak og Frogn 

menighetsråd kan også innvilge søknad om 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 frednings- eller festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år av gangen. Når det er 

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

kirkelig fellesråd. 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Dersom festet ikke er blitt fornyet innen 3 

måneder etter forfall, vil graven bli slettet. 
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Dersom samtykke om bruk av grav fra den som er ansvarlig for graven, eller festeren, ikke 

kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. 

§ 6. ANONYM OG NAVNET MINNELUND 

Gravplassene 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 normalt ikke delta ved gravleggingen og det er kun gravplassmyndighetene som skal vite 

hvor avdøde er gravlagt. Det betales ikke noen form for avgift for feste eller stell på anonym 

minnelund. Avskårne blomster og gravlys kan settes ved minnesmerket på anvist sted. Annen 

løs gravpynt tillates ikke. 

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

monteres standard navneplate med navnet til avdøde samt fødsels- og døds dato. Det må 

betales en engangsavgift for stell og del av felles gravminne samt en avgift for navneplate. 

Pårørende kan delta under gravleggingen. Avskårne blomster og gravlys kan settes ved 

minnesmerket på anvist sted. Annen løs gravpynt tillates ikke. Grav på navnet minnelund har 

fredningstid som for vanlige urnegraver. Når frednings- eller festetiden er ute, kan gravstedet 

festes for nye 5 år av gangen. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan ikke festet 

fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. Dersom festet ikke blir fornyet etter 

fredningstidens utløp, vil graven bli gjenbrukt og navneplaten fjernet.  

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE 

Ved åpning for ny grav kan gravplassbetjeningen legge jord midlertidig på nærliggende 

graver. Gravplassens betjening skal sørge for å sette alt i stand igjen og eventuelt besørge 

grav/ graver planert og tilsådd. 

Ny grav vil gravplassbetjeningen besørge planert og tilsådd innen 6 måneder etter 

gravlegging.  

Montering av gravminne kan tidligst skje 3 måneder etter kistebegravelse. Søknad om 

montering av gravminne må sendes kirkevergen for godkjenning før oppsetting. I 

mellomtiden skal gravplassbetjeningen sette ned et merke med avdødes navn. Dersom det 

ønskes et midlertidig trekors / merke på graven, må dette skaffes til veie av ansvarlig for 

graven. 

På nytt gravsted skal gravminnet plasseres sentralt i bakkant av gravstedet etter at merking er 

gjort av gravplassbetjeningen. Forskriftenes § 20 – 27 gjelder. 

Løse dekorgjenstander som lykter, blomstervaser o.l. på gravminnet bør ikke benyttes da dette 

kan være til hinder under vanlig drift av gravplassen. Dersom det likevel monteres, skjer det 

for festers egen regning og risiko og erstattes ikke av kirkelig fellesråd. 

Fester / ansvarlig for graven har ansvaret for at gravminnet er forsvarlig montert og boltet 

etter § 24 i forskriftene. Sikring av gravminne skal skje for festers regning. 

§ 8. PLANTEFELT 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i plan med bakken omkring. 

Plantefeltet kan være som gravminnets bredde, men uansett ikke bredere enn 85 cm. 

Plantefeltet kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det er ikke 

anledning til å plante vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. 



VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I FROGN KOMMUNE 

Det kan heller ikke brukes hekk, planter, steiner eller andre gjenstander til omramming som 

hindrer vedlikeholdsarbeidet på gravplassen. Drøbak og Frogn menighetsråd har ikke 

erstatningsansvar for slike gjenstander.  

§ 9. PLANTEMATERIALE 

Planter, kranser og lignende materiale som brukes ved gravferd, eller ved pynting av grav, og 

som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 

§ 10. STELL AV GRAV 

Den som er ansvarlig for frigrav eller fester av gravstedet, har rett og plikt til å stelle den grav 

vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den 

ansvarlige. 

Dersom fester ønsker det, kan kirkevergen besørge årlig planting og stell av grav mot 

forskuddsvis betaling etter de gjeldende satser. Slik avtale må inngås skriftlig med Drøbak og 

Frogn menighetsråd. 

§ 11. GRAVSTELLSAVTALE 

Fester av grav kan inngå avtale med kirkelig fellesråd om stell av gravstedet for et fastsatt 

tidsrom etter en inngått gravstellsavtale. Ved innbetaling av et bestemt beløp, vil kirkelig 

fellesråd som gravplassmyndighet overta ansvar for planting og stell av graven. 

Gravstellsavtalen forvaltes av kirkevergen på vegne av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp 

skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom.  

Gravstellsavtale kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid. 

Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, 

skal kirkevergen gi melding om dette til festeren eller den ansvarlige. Det er da anledning til å 

øke gravstellsavtalens midler slik at det varer tiden ut, ellers vil vedlikeholdet opphøre når 

midlene er oppbrukt. 

Dersom det står midler igjen på gravstellsavtalen når tiden er ute, anvendes disse av Drøbak 

og Frogn menighetsråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen. 

Gravstellsavtalene forvaltes felles, men kirkevergen fører eget regnskap for hver avtale og 

dette revideres årlig av kirkelig fellesråds revisor. Det er anledning til å beregne dekning av 

kostnader for administrasjon og revisjon av midlene tilhørende gravstellsavtalene. 

§ 12. BÅREROM 

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare benyttes til oppbevaring av døde i tiden 

frem til gravferden. Ingen har adgang til båre rom uten etter tillatelse av kirkevergen. 

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

ansatte i kirkelig fellesråd uvedkommende. 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra 

kirkelig fellesråd. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner 

og planting og stell på graver. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter 

seg etter de regler som gjelder. 
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Gravplassbetjeningen eller ansatte i fellesrådet 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. 

§ 14. DELEGASJON OG KLAGE 

Drøbak og Frogn menighetsråd har delegert beslutningsmyndigheten for vedtak som tilligger 

kirkelig fellesråd etter disse vedtekter og forskriftene til kirkevergen. Vedtak fattet av 

kirkevergen kan bringes inn for Drøbak og Frogn menighetsråd. Klageinstans for kirkelig 

fellesråds vedtak er Borg bispedømmeråd. 


