
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE  

I INDRE FOSEN KOMMUNE 

(FORSKRIFT) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I INDRE FOSEN KOMMUNE 
Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21 
Lovens tittel endret ved lov av 26. august 2011 nr. 40, med ikrafttreden 1. januar 
2012.Vedtatt av Indre Fosen kirkelige fellesnemnd 28.11.2017. 

§ 1  GRAVPLASSTILHØRIGHET. 

Alle som er bosatt i kommunen ved dødstidspunktet, kan gravlegges på hvilken som helst 
av gravplassene i kommunen. Kirkelig fellesråd kan, på bakgrunn av begrunnet søknad fra 
den som sørger for gravferden, godkjenne at utenbygdsboende gravlegges på en av 
kommunens gravplasser, ordinært mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved 
feste av grav betales. 

§ 2   FREDNINGSTID OG FESTETID. 

Fredningstid for urnegrav:     20 år 

Fredningstid for kistegrav Stadsbygd, felt 5-14:  50 år 

Fredningstid for kistegrav Hasselvika, felt 3:   50 år 

Fredningstid for kistegrav Leksvik, felt 1 B, 2 og 7 A: 30 år 

Fredningstid for kistegrav Vanvikan, felt 1 og 3:  30 år 

Fredningstid for kistegrav Hindrem og Breili:  30 år 

Fredningstid for kistegrav øvrige gravplassfelt:   20 år 

Første festeperiode er 20 år. Ønskes en grav gjenfestet, er festetiden 10 år.  

 

§    FESTE AV GRAV. 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til 
kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da 
et gravsted. Første festeperiode blir da på 20 år for hele gravstedet.  
Når festeperioden er ute, kan en grav festes for nye 10 år i gangen. Når det er gått 90 år 
siden gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. 

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 
måneder etter forfall, faller graven tilbake til gravplassen. 

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges 
eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta 
avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.  
 
 
§  GRAV OG GRAVMINNE. 

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver. For å hindre fare eller mulig 
ulykke har gravplassbetjeningen anledning til midlertidig å flytte eller legge ned gravminne i 



 

 

nærheten av sted der det skal graves. Gravplassbetjeningen vil besørge istandsetting igjen, 
og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging.  
Montering av gravminne kan først skje etter at graven er ferdig planert og kirkelig fellesråd 
har godkjent gravminnet og anvist plass for gravminnet. Montering av gravminne kan 
tidligst skje 3 måneder etter gravlegging. I påvente av gravminne, vil gravplassbetjeningen 
ordne med et merke hvor avdødes navn settes på.  
På nytt, festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og 
blir stående der. Det skal som regel plasseres bare et gravminne på hvert gravsted. 

§ 5 NAVNET MINNELUND 

Det tilbys nedsetting av urne på navnet minnelund. 
Navnet minnelund er et gravfelt for urner med felles gravminne. På minnesmerket 
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. Blomster og gravlys kan settes ved 
minnesmerket på anvist sted. Annen løs gravpynt tillates ikke. Grav på navnet minnelund 
har 20 års fredningstid, og kan festes etter fredningstidens utløp. 

 

§ 6  PLANTEFELT. 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken 
omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være 
opp til 60 cm bredt. Plantefeltet kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra 
gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller 
går ut over plantefeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være 
gressbakke på alle sider av gravminnet.  
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som liggende plater, 
blomsterurner, lykter mv. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.  
Innramming av graven eller deler av den med hekk, steiner eller på annet vis er ikke tillatt. 
Plantefelt kan rammes inn av delt steinkant. 

§ 7 PLANTEMATERIALE. 

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav 
og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 

§  8      STELL AV GRAV. 

Enhver ansvarlig for frigrav eller festet grav har rett og plikt til å stelle den graven 
vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av 
den ansvarlige eller blir tilsådd av gravplassbetjeningen.  
Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting og stell av grav mot forskuddsvis betaling. 
 
 
 



 

 

§ 9 GRAVSTELLSFOND. 

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller festet grav, vil kirkelig 
fellesråd overta ansvar for planting og stell av gravstedet. Det skal i hvert enkelt tilfelle 
signeres en gravstellsavtale. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp 
med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den 
inngåtte avtalen, og til administrasjon og revisjon for et fast tidsrom. Beløpet skal også 
dekke eventuell merverdi til staten etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for 
kirkelig fellesråd. 

Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende 
periode. Det er ikke anledning til å inngå gravstellsavtale for et kortere tidsrom enn 5 år. 
Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, 
skal kirkelig fellesråd gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det 
anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet 
opphøre når midlene er oppbrukt. Fester gis anledning til å belaste festeavgift av 
avtalemidlene.  

Skulle det være midler igjen av fondet når tida er ute, blir disse å anvende av Indre Fosen 
kirkelige fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen. 
Gravstellsfondene forvaltes felles, men kirkelig fellesråd fører eget regnskap for hvert fond 
som revideres årlig. 

 
§  10  BÅREHUS I LEKSVIK OG STRANDA. 
 
Bårehuset inneholder et bårerom, et syningsrom, offentlig handicap-toalett og et lite 
forsamlingslokale. Bårerommet skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til 
gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning foregår i syningsrommet og 
kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte 
uvedkommende. Forsamlingslokalet kan benyttes bl.a. til små møter. 
 
§ 11  NÆRINGSVIRKSOMHET. 
 
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra 
Indre Fosen kirkelige fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke 
retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og 
vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. 
 
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 gravplassen å gjøre. 
 
§ 12  FERDSEL PÅ GRAVPLASSEN. 
 
Fred og ro på gravplassen må ikke forstyrres ved lek eller annen støy. Kjøring på 
gravplassen må bare foregå med Kirkevergens samtykke. Sykling og ridning er forbudt. 
Hunder skal føres i bånd på gravplassen i henhold til gravferdsforskriften §9 (2). 


