
 

VEDTEKTER FOR GRAVSTELL OG GRAVPLASSFOND FOR FÆRDER 
 

Vedtatt av Færder kirkelige fellesnemnd 07.november 2017 i sak 47/17, med hjemmel i 

vedtektene for gravplassene i Færder, vedtatt av Færder kirkelige fellesnemnd i samme møte 

og godkjent av Tunsberg Bispedømmeråd 07.februar 2018. 
 

§1 Om ansvar og organisering 

Etter avtale og ved innbetaling av et anbefalt beløp, vil Færder kirkelige fellesråd overta 

ansvaret for stell av plantefeltet på gravsteder på gravplassene i Færder kommune. I Færder 

kommune finnes det fem gravplasser: Nøtterøy kirkegård, Tjøme kirkegård, Veierland 

kirkegård, Hvasser kirkegård og Gjervåg gravlund. Færder kirkelige fellesråd forvalter de 

innbetalte midlene med kirkevergen som daglig leder. 
 

§2 Hvem kan inngå avtale? 

Avtale om stell og vedlikehold etter disse vedtekter kan kun inngås med fester eller den som 

er ansvarlig for et bestemt gravsted. Avtale om stell og vedlikehold innebærer forøvrig ingen 

endringer i festerens rettigheter og plikter etter lov, forskrift eller lokal vedtekt. 
 

§3 Om avtalen 

Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en avtale som forteller hvilket gravsted som skal stelles, 

omfanget av stellet og hvor stort beløp som er innbetalt. Det angis også for hvor mange år 

man har beregnet å stelle gravstedet. Plikten til vedlikehold m.m. varer imidlertid ikke lenger 

enn det innbetalte beløp dekker utgiftene. Tidsrommet som det innbetalte beløp rekker, er 

således avhengig av prisutviklingen. 

Avtale om stell kan ikke opprettes med varighet lenger enn det gravstedet er festet eller fredet 

for. 

Innbetalte midler til stell av grav kan ikke benyttes i forbindelse med betaling av feste med 

mindre dette er avtalt skriftlig ved utløpet av festeperioden.  

Dersom det i avtaleperioden viser seg at midlene ikke strekker til, skal det tas kontakt med 

fester eller ansvarlig for gravstedet. Det vil bli anledning til å innbetale slik at stellet varer den 

avtalte periode. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. 
 

§4 Om stell 

Beløpet som innbetales skal, med unntak av renter, dekke utgiftene ved nøkternt stell 

beskrevet i avtalen. Skader på gravstedet etter naturkatastrofer, lynnedslag, hærverk, samt ny 

inskripsjon eller oppretting av gravminnet må besørges og betales av festeren eller den som er 

ansvarlig for gravstedet. 
 

§5 Om overskytende midler 

Fester eller ansvarlig for gravstedet kan ikke kreve renter eller få utbetalt midler som blir til 

overs etter endt avtaleperiode. Det er heller ikke anledning til å få midlene tilbakebetalt i 

avtaleperioden. Overskytende midler etter endt avtaleperiode overføres gravplassfondet. 
 

§6 Om gravplassfondet 

Avkastningen av den til enhver tid innbetalte kapital til stell av gravsteder tilføres 

gravplassfondet. Gravplassfondet blir å nytte til administrasjon og revisjon knyttet til 

gravstellsordningen. I tillegg blir kapitalen å benytte til generelle gravplassformål på 

gravplassene i Færder kommune etter fellesrådets bestemmelser. 
 



§7 Om regnskap og revisjon 

Regnskapet føres av kirkevergen eller den fellesrådet bestemmer i henhold til 

regnskapsforskrifter og vedtatte økonomireglement. Revisjon utføres av Vestfold 

kommunerevisjon. 
 

§8 Om iverksetting 

Vedtektene trer i kraft og blir gjort gjeldende også for tidligere inngåtte avtaler om stell. 


