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fem kirkegårder 
I Grimstad kommune er det
fem kirkegårder. Grimstad
kirkegård (1) på Frivoll, Fjære
kirkegård (2) ved Fjære kirke,
Landvik nedre (tidligere kalt
vestre) kirkegård (3) ved
Landvik kirke, Landvik øvre
(tidligere kalt østre) kirkegård
(4) ved Landvik sentralskole og
Eide kirkegård (5) ved Eide
kirke.
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I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av
1996, med tilhørende forskrifter, samt et utdrag av
vedtektene for kirkegårdene i Grimstad. Fullstendig utgave
er tilgjengelig ved henvendelse til Grimstad kirkelig
fellesråd, på telefon 37 25 84 20, eller e-post til
kirkeverge@grimstad.kirken.no.

Regelverket gjelder for alle nye graver. For eldre graver
innrømmes en overgangsperiode før nye forskrifter om
beplantning blir tatt i bruk.

Nye regler om gravminnenes størrelse og innramming av
gravsteder gjelder ikke for gamle gravminner.

FREDNING
Enkeltgraver og områder av kirkegårder kan fredes. Dette
betyr at gravstedene ikke kan endres. Bruken av slike
gravsteder vurderes i hvert enkelt tilfelle.

GRAVFERDSLOV
OG LOKALE
FORSKRIFTER



Valg av gravsted
I samarbeid med kirkevergen velger
de pårørende gravsted til den avdø-
de. Det anbefales at familiens grav-
steder på kirkegården benyttes så
langt det er mulig. Når et nytt grav-
sted tas i bruk, kan det inngås en
festeavtale som reserverer plass for
ytterlighere én person, unntaksvis
for to personer. Ut over dette kan
ikke gravsteder forhåndsreserveres.
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DOBBELTGRAV Gravminnet plasseres
over den graven som først blir tatt i bruk.

er bosatt i kommunen. Har avdøde vært bosatt utenbys i de seneste
to årene eller mer, vil det bli fakturert for gravferdstjenster etter
gjeldende satser. Unntak gjelder i de tilfeller utflytting har skjedd
på grunn av alderdom eller dårlig helse.

Kirkegårdstilhørighet
En avdød, som er bosatt i Grimstad, eller med tilhørighet til
Grimstad, kan fritt bli gravlagt på hvilken som helst av kirkegår-
dene i kommunen, men fortrinsvis på den kirkegården vedkom-
mende sokner til. Med tilhørighet menes at avdøde eller foreldrene
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Frigrav
Når en ny enkeltgrav tas i bruk, betales ikke avgift i fredningsti-
den. Ønskes en dobbeltgrav, må det betales en festeavgift.

Festers rettigheter og plikter
Fester har rett til å bestemme hvem som skal bruke graven, sette
opp gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde
gravstedet i hevd og melde adresseforandring til Grimstad kirkelig
fellesråd.

Overføring av feste
Grimstad kirkelig fellesråd skal ha beskjed dersom fester overfører
festeavtalen til en annen person. Når en fester dør, må de etterlatte
informere Grimstad kirkelig fellesråd om hvem som overtar festet.

Gravminne
På et gravsted kan det plasseres et gravminne. På et dobbelt grav-
sted skal gravminnet plasseres over den først gravlagte. Det kan
kun settes opp ett gravminne for hvert gravsted (se foto side 5).
Gravminnet må kunne tåle de påkjenningene det blir utsatt for ved
vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.

Fredningstid og festetid
Med fredningstid menes hvor mange år en
grav er fredet for gjenbruk. Fredningstiden
for urner og kister er 20 år, med unntak av
deler av Eide kirkegård, der fredningstiden
er 30 år.

Festeavtaler inngås for 10 år med rett til for-
nyelse. Etter 50 år kan fornyelse kun skje
etter egen avtale med Grimstad kirkelig fel-
lesråd. Festeavtaler inngås kun med privat-
personer, som her blir kalt festere.

Urner kan settes ned i en kistegrav også i
fredningstiden.

Festeavgiften
Festeavgiften fastsettes av kommunestyret.
Grimstad kirkelig fellesråd fakturerer feste-
avgiften forskuddsvis for 10 år. Dersom fes-
teavgiften ikke er betalt innen seks måneder
etter forfall, kan gravstedet slettes.
Pårørende vil bli varslet i den utstrekning det
er praktisk mulig før slettingen finner sted.
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Festegrav: 
En grav som mot betaling er bort-
festet i en bestemt tidsperiode.

Fester: 
Den personen som er ansvarlig for 
et gravsted.

Fester betaler pålagt avgift, sørger
for stell og bestemmer hvem som
skal bruke graven.

Festetid: 
Varighet av en festeavtale 

ORDFORKLARINGER Fredningstid: 
Tidsrommet der en grav er fredet
for gjennbruk.

Frigrav: 
Grav som det ikke betales festeav-
gift for. 

Grav: 
Gravleggingssted. 

Gravminne: Minnesmerke med navn
og data på den gravlagte.

Gravsted: 
Et gravsted kan bestå av en eller
flere graver.



Navn
Navnet på grav-
minnet skal være
identisk med nav-
net på den som er
gravlagt. Tekst, bil-
der og symboler
som påføres grav-
minnet skal ellers
være sømmelige.

God-
kjenning
Grimstad kirkelig
fellesråd skal god-
kjenne gravminne
og fundament før
det settes opp på
kirkegården.
Gravminnet skal
monteres på anvist
plass.

Oppretting
av GRAV-
MINNER
Fester har ansvaret
for å rette opp
gravminner som
får slagside eller
velter. Om ønske-
lig kan Grimstad kirkelig fellesråd mot betaling påta seg oppdrag
med å rette opp et gravminne.
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Størrelse
Et gravminne kan være
inntil 150 cm høyt, 85 cm
bredt, 60 cm dypt og veie
inntil 300 kg. Fundamentet
skal ikke være synlig over
bakken, og det skal ha en
form og størrelse som hin-
drer gravminnet i å velte.

Sikring
Gravminner som er over
60 cm høye, skal boltes
med to rustfrie, 15 cm
lange og 12 mm tykke
massive bolter. De skal
stikke like langt opp i
gravminnet som ned i fun-
damentet. Gravminner som
er lavere enn 60 cm, skal
boltes på tilsvarende måte
med minst en bolt. 
Fester har ansvaret for å
sikre gravminnet. 
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Plantefelt
Hva er lov?
Foran gravminnet kan det
opparbeides et plantefelt i
høyde med terrenget
rundt, og med samme
bredde som gravminnet.
Plantefeltets dybde inklu-
sivt gravminnets dybde,
kan være inntil 70 cm.
Løse gjenstander kan bru-
kes, men må plasseres slik

at de ikke er i veien for gressklipperen, og de må fjernes etter
bruk. Grimstad kirkelig fellesråd kan uansett ikke ta på seg ansva-
ret for skade på slike gjenstander. 
Plantefeltet kan avgrenses med en hel, rett steinkant, men denne
må i tilfelle gå kant i kant med plenen rundt, så den ikke er i veien
for arbeidet på kirkegården.
Dersom fester ikke ønsker plantefelt, kan det såes gress inn til
gravminnet. Fester er ansvarlig for at gresset helt inn til gravmin-
net klippes.

Hva er ikke lov?
Busker skal ikke plantes bak eller på sidene av et gravminne. Slik
beplantning vil lett spre seg til naboens grunn og hindre siktlinjer
som benyttes av ansatte for å finne den nøyaktige plasseringen av
et gravsted. Et plantefelt kan ikke rammes inn med småstein. Det
skal ikke brukes faste dekorgjenstander i plantefeltet. Åraken til
dette er at det kan oppstå skader på disse gjenstandene vinterstid
med snødekke. Grimstad kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for
eventuelle skader. 
Løse gjenstander må ikke bli stående i plantefeltet etter bruk, og
skal heller ikke plasseres bak eller på siden av et gravminne.
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Stell av graver
Kirkevergen tilbyr ulike avtaler for stell av gravstedet. Det kan
inngås helårsavtaler eller avgrensede avtaler for vår, sommer, høst,
jul og vinter. Ta kontakt med Grimstad kirkelig fellesråd for nær-
mere informasjon.

Plantemateriale
Kun komposterbart materliale skal brukes ved gravferd eller til
pynting av gravstedet. Dette betyr at plast eller isopor ikke kan
benyttes, men kranser med halmbunn kan brukes.

Avfallsortering
På alle kirkegårdene vil det etter hvert bli satt ut beholdere til 
komposterbart materiale som planterester og jord, glass og restav-
fall. Publikum anmodes å følge merkingen!

Sletting av grav
Fester må gi beskjed til kirkevergen
dersom et gravsted skal slettes.
Gravminnet tilhører fester, men hvis
fester ikke gir beskjed om at vedkom-
mende selv vil fjerne gravminnet, tar
kirkevergen det bort.
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Heftet er utgitt i 2004 av
Grimstad kirkelig fellesråd 
Storgt. 25A, 4876 Grimstad

tel. 37 25 84 20   fax 37 25 84 21
kirkeverge@grimstad.kirken.no

www.grimstad.kirken.no
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