
Fra vedtekter for gravplassene i Færder kommune 

 
13.1 Navnet minnelund er etablert på Tjøme kirkegård og på Nøtterøy kirkegård. Navnet minnelund 

består av urnegraver hvor gravens plassering er kjent for pårørende. Det er anledning til å være 

tilstede ved urnenedsettelsen. Det blir satt opp et felles minnesmerke der det blir montert en 

navnplate for hver grav.  

 

13.2 Kirkelig fellesråd besørger felles minnesmerke og navnplate med navn. For dette betales en 

engangsbeløp som fastsettes av Færder kirkelige fellesråd.  

Det benyttes en standard plate hvor avdødes navn, fødsels- og dødsdato preges inn. Det tillates og 

valgfritt minneord og symbol (Jf § 21 i forskrift) med dimensjon 4x4 cm på navnplaten. Dersom man 

fester en tilleggsgrav, kan det reserveres plass til ekstra navnplate.  

 

13.3 Gravene på navnet minnelund har målene 0,5 x 0,5 meter og det er plass til en urne. Gravene 

har samme fredningstid som øvrige graver. Det er anledning til å feste disse gravene på lik linje 

med ordinære graver. Det er også anledning til å feste en tilleggsgrav mot betaling av festeavgift. 

Avgiften fastsettes av Færder kommune.  

 

13.4 Navnet minnelund har felles beplantning som stelles av gravplassbetjening. De vil også fjerne 

visne blomster og utbrente lys. For dette betales et beløp som fastsettes av Færder kirkelige 

fellesråd. Denne summen skal dekke vedlikehold og stell i fredningsperioden på 20 år.  

Det er ikke anledning for pårørende å foreta beplantning på minnelunden. Det tilrettelegges for 

utplassering av blomsterbuketter og lys på anvist sted i minnelunden. Andre gjenstander tillates 

ikke. Gravplassbetjening har mulighet til å flytte objekter som ikke er plassert på anvist sted.  

 

13.5 Kostnaden ved grav i navnet minnelund.  

Engangsbeløp for andel av fellesmonument, anordninger for plassering av blomsterbuketter og 

navnplate betales når graven tas i bruk og gjelder hele gravens frednings- og festetid.  

Engangsbeløp for fellesbeplantning, stell og rydding betales når graven tas i bruk og gjelder i 

gravens fredningstid.  

Festeavgift, samt et årlig beløp fastsatt av Færder kirkelige fellesråd for vedlikehold og stell, betales 

etter fredningstidens utløp hvis graven ønskes festet videre.   
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Nøtterøy kirkegård 

 

  



 

 

Hva er navnet minnelund? 

Navnet minnelund er et område for gravlegging av urner på 

Nøtterøy kirkegård.  

På minnelunden er det en steinvegg hvor det festes navneplater for 

de avdøde som er gravlagt på området. Det finnes ingen anvisning 

på hvor de ulike urnene er satt ned. Men de pårørende kan, dersom 

de ønsker det, være med på urnenedsettelsen slik at de vet hvor 

urnen er plassert. 

 

Blomster, lys og stell 

Det er satt ned vaser til blomster foran steinveggen. Man kan også 

nedlegge en krans ved siden av disse. Et stativ for gravlykter er 

plassert ved inngangen til området. Driftspersonalet vil sørge for å 

fjerne visne blomster og brukte lys, samt holde området i orden. 

Det er ikke anledning til å legge andre gjenstander på området. Se 

for øvrig vedtektene på siste side. 

  

 

 

 

 

Vasene ligger nedfelt. Ved bruk løftes innmaten opp, vendes og settes ned som en vase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stativ for gravlykter 

Navneplate  

På steinveggen festes det en navneplate i syrefast stål i størrelse  

8 x 14 cm. På denne inngraveres navn, fødselsdato og dødsdato. 

Man kan også velge å ha et minneord og/eller symbol på denne. 

Font og størrelse er fastsatt og kan ikke endres. Bestillingsskjema og 

forslag på minneord og symbol fås på kirkekontoret.  

 

Kostnad 

Det er et engangsbeløp som må betales når graven på minnelunden 

tas i bruk. Dersom man er bosatt i kommunen er gravstedet fri for 

betaling av festeavgift i fredningstiden som er 20 år. Dersom 

avdøde ikke var bosatt i Færder kommune må det i tillegg til 

engangsbeløpet betales festeavgift fra første dag. (Se for øvrig egen 

brosjyre til ansvarlig fester.) Når festetiden er ute, kan gravstedet 

mot betaling festes for nye 5 til 20 år. Det må da også betales et 

beløp for stell. 

Det gis anledning til å holde av en tilleggsgrav på minnelunden mot 

betaling av festeavgift i 20 år.   

 


