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Lokale vedtekter for gravplassene  

i Frøya kommune 
 

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser,  

kremasjon og gravferd (gravferdsloven). 

 

 

 

 

 

 

Med hjemmel i gravferdslovens § 21 

Vedtatt av Frøya kirkelige fellesråd den 17.11.16 

Godkjent av Nidaros bispedømmeråd den 02.12.16 
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§ 1. VALG AV GRAVPLASS OG BETALING FOR GRAVFERD 
Det er i utgangspunktet fritt valg av gravplass i kommunen.  
For innenbygds avdøde kreves ikke betaling for gravferd. Utenbygds avdøde (bosatt i annen 
kommune ifølge folkeregisteret) kan gravlegges i kommunen, på fritt valgt gravplass, mot at 
kostnadene ved gravferden dekkes, og at det betales festeavgift fra gravleggingsdato. 
Gravferden må betales selv om det er reservert grav for den avdøde på gravplass i 
kommunen. 
 
§ 2. FREDNINGSTID 
Alle graver, både kiste- og urnegraver, er fredet i 20 år etter gravlegging. Bortsett fra Håvik og 
Mausund gravplass hvor fredningstiden er 35 år pga. jordsmonn. Gravene kan ikke 
åpnes/gjenbrukes før fredningstiden er utløpt. Et unntak er at urne kan settes ned på kistegrav 
før fredningstiden for kistegraven er utløpt. 
 
§ 3. FESTE AV GRAV 
Alle graver skal ha en gravansvarlig/fester. 
 Reservering av grav kan bare skje i forbindelse med gravlegging (kistegravlegging). Da er 
det anledning til å feste én grav, og etter søknad til menighetsrådet også to graver, ved siden 
av. Disse gravene omtales som et gravsted («familiegrav»), til forskjell fra enkeltgraver. 
 Første gravlegging i en enkeltgrav, i et gravsted eller i en urnegrav er fritatt for festeavgift i 
fredningstiden (20 år). En slik grav omtales som frigrav. Det gis imidlertid ikke fritak for 
festeavgift når en reservert grav tas i bruk. (Når en urne settes ned på en kistegrav i 
frigravperioden, regnes ny frigravperiode fra urnenedsettelsen. Jfr Forskriften § 16). 
Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom sen ansvarliges eller 
festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta 
avgjørelse om gravlegging. 
Fester plikter å melde adresseforandring 
 Når fredningstid eller festeperiode er utløpt, kan en grav festes videre ved at det betales 
festeavgift for en ny festeperiode. Festeperioden er 5 år. Festet kan på denne måten forlenges 
inntil 60 år etter gravlegging (inntil 60 år etter siste gravlegging når det dreier seg om en 
urnegrav eller gravsted med flere graver). Da skal graven/gravstedet slettes. Men dersom det 
fortsatt lever barn eller søsken av den gravlagte, kan festet etter søknad forlenges ut over 60 
år. 
 Menighetsrådet kan redusere maks-tiden for graver på en gravplass dersom spesielle 
forhold tilsier det. 
 Er ikke festeavgift betalt innen 6 måneder etter forfalt purring, opphører festet, og 
graven/gravstedet slettes. 
 Når fester dør, går festeretten til grava – i mangel av melding fra dødsboet – til festerens 
nærmeste pårørende (ektefelle, barn etter alder). 
 
§ 4. URNEGRAV 
En askeurne kan settes ned på en eksisterende kistegrav, også i fredningstiden for 
kistegraven, eller urnen kan settes ned i ny grav. En kiste- eller urnegrav gir plass til 4 urner.  
 Ønsker pårørende å være til stede ved urnenedsettelse, avtales tidspunktet med 
kirkevergen. Dersom den ansvarlige for gravferden ikke har tatt kontakt innen 5 måneder etter 
kremasjonen, sørger kirkevergen for nedsetting av urnen. 
 
§ 5. GRAV OG GRAVMINNE 
Nye gravminner på gravplassene på Frøya skal ikke være over 1 meter høye, målt fra bakken 
(Forskriften har maks-høyde på 1,5 m). 
 Det tillates normalt bare ett gravminne på en grav. 
 Montering av gravminne på kistegrav kan tidligst skje 6 måneder etter gravlegging.  
 På nytt festet gravsted («familiegrav») plasseres gravminne i bakkant av den graven som er 
tatt i bruk og blir stående der også etter gravlegging i grava ved siden av.  
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 Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver, og gravutstyr kan bli 
midlertidig flyttet. Etter gravlegging rydder gravplassbetjeningen opp og sørger for planering 
og tilsåing av graven. 
 Gravminnet er den gravansvarliges/festerens eiendom og ansvar. Den 
gravansvarlige/festeren har plikt til å sørge for at gravminnet blir forskriftsmessig fundamentert 
og boltet, slik at det ikke representerer noen fare. Gravminner som ikke er sikret på 
forskriftsmessig måte, vil bli lagt ned eller fjernet. 
 
§ 6. BEPLANTNING 
Ved et gravminne (gravstein) kan det være grasbakke på alle sider, uten noen beplantning. 
 Plantefelt kan anlegges foran gravminnet i høyde med bakken omkring. Plantefeltet kan 
være opptil 50 cm langt og ikke bredere enn gravminnet (maks 85 cm). Det er ikke anledning 
til å plante vekster eller plassere dekorgjenstander utenom dette plantefeltet. Vekster som 
plantes i plantefeltet skal ikke strekke seg ut over plantefeltet og ikke være høyere enn 
gravminnet. Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet med hekk, steinsetting eller 
annet som stikker opp over bakkenivå.  
 Det er ikke anledning til å plassere dekorgjenstander bakpå eller på sidene av gravminnet. 
 Plantefelt som ikke blir stelt, skal planeres og tilsåes. 
 
§ 7. DEKORMATERIALE 
Planter, kranser osv. som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som 
avfall, skal være laget av komposterbart materiale. Lys, lykter og elektriske innretninger skal 
etter bruk legges i egne avfallsbeholdere. 
 
 
§ 8. NÆRINGSVIRKSOMHET 
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene, skal innhente tillatelse fra 
menighetsrådet. Virksomheten kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og 
planting og stell av graver, og skal utføres etter Gravferdsforskriften og soknets 
gravplassvedtekter. Tillatelsen trekkes tilbake dersom vedkommende ikke retter seg etter de 
regler som gjelder.  
 Gravplassbetjeningen 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 
gravplassene å gjøre. 
 
Gjeldende satser for festeavgift: 
 

 Årlig festeavgift pr. kiste/urnegrav kr. 100 pr. år, og innkreves for 5 år av gangen for 
graver mellom 20 – 60 år. 

 Årlig festeavgift pr. kiste/urnegrav kr. 200 pr. år, og innkreves for 5 år av gangen for 
eksisterende graver over 60 år. 
 

 


