
 

 

VEDTEKTER 

FOR GRAVPLASSENE I 

VÅLER OG SVINNDAL 
 

 

Vedtatt av Våler kirkelige fellesråd og godkjent 

av Borg Bispedømmeråd i oktober 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



§ 1 FORVALTNING 

Gravplassene i Våler kommune i Østfold er underlagt administrasjons- og 

myndighetsområdet til Våler kirkelige fellesråd (heretter kalt gravplassmyndigheten) 

med delegert myndighet til kirkevergen. Vedtektene gis med hjemmel i 

Gravferdsloven § 21. 

 

 

§ 2 KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET / GRAVPLASSTILHØRIGHET 

Avdøde personer innen kommunen med folkeregister registrert adresse i Våler i 

Østfold, kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. Dette 

gjelder også dersom avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen 

kommune mot slutten av livet. Personer som ved sin død er manntallsført i annen 

kommune kan, etter tillatelse fra gravplassmyndighet i Våler, gravlegges i Våler mot 

innbetaling av til enhver tid fastsatt takst for gravferdstjeneste og festeavgift for 

utenbygdsboende.  

 

 

§ 3 FREDNINGSTID  

Fredningstid for både kister og urner er 20 år.  

 

 

§ 4 FELTER STENGT FOR KISTEBEGRAVELSER 

Den gamle delen av kirkegården i Svinndal, felt G, og den gamle delen av kirkegården 

i Våler, feltene A,B,C, NH og NV er stengt for kistebegravelser. På disse feltene kan 

kun urner settes ned. På disse feltene er det ingen begrensing på for hvor lenge en grav 

kan festes. Etter avtale med fester kan Fellesrådet overta graver/gravminner på disse 

feltene som festeren ønsker å slette dersom gravplassmyndigheten finner grunn til 

vedtak om bevaring. Graver som overtas av Fellesrådet vil ikke bli beplantet og støtten 

kan bli fjernet på et hvilket som helst tidspunkt senere.  

 

 

§ 5 FESTE AV GRAV 

Når ny kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse 

gravene utgjør til sammen et gravsted. Ved uttak av ny urnegrav kan det ikke festes 

grav ved siden av.  

Etter utløp av festetiden kan gravstedet festes videre for 5 år av gangen. Når det er gått 

80 år etter siste gravlegging kan ikke festet fornyes uten etter spesielt samtykke fra 

kirkelig fellesråd. Festeren skal varsles før utløp av festetiden.  Er festet ikke fornyet 

innen 6 måneder etter forfall av festeavgift, faller gravstedet tilbake til kirkegården. 

Fester plikter å melde adresseforandring og ved festers bortgang plikter boet å opplyse 

fellesrådet om hvem som skal ta over festet.  

 

 

§ 6 MINNELUND OG ANONYME GRAVFELT 

Det er tilbud om gravlegging av urne i minnelund i Våler, enten i navnet gravfelt eller 

i anonymt gravfelt.  I Svinndal er det tilbud om gravlegging i anonymt gravfelt.  

Urnegraver på disse feltene har plass til kun en urne.  



Navnet gravfelt: 

1) I navnet minnelund kan det festes en urnegrav ved siden av nedsatt urne. Festeavgift 

betales for med festet grav fra første år.  

2) Urnegraver i navnet minnelund kan festes i maksimum 20 år etter fredningstidens 

utløp. Alternativt i maksimum 20 år etter utløp av fredningstiden for med festet 

urnegrav.  

3) Det innkreves en engangssum for gravlegging i navnet minnelund. Prisen dekker 

andel av minnesmerke og kostnader for vedlikehold og stell i 20 år. Prisen vurderes og 

reguleres i forbindelse med budsjettbehandling hvert år.  

 

Anonyme gravfelt:  

1) Urnegraver i anonyme gravfelt kan ikke festes.  

 

 

§ 7 GRAV OG GRAVMINNE 

Grav tas ut etter kirkelig fellesråds anvisning.  

Gravplassbetjeningen vil besørge at graven blir etterfylt og tilsådd.  Montering av 

gravminne kan normalt skje tidligst 4 mnd etter gravlegging av kiste. Montering av 

gravminne på urnegrav kan skje umiddelbart etter gravlegging. Gravminnet skal 

godkjennes av kirkevergen før oppsett.  Gravminnet skal plasseres sentralt i bakkant 

av graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt. Ved gravlegging i medfestet 

grav er det ikke anledning til å midtstille gravminnet.  

 

 

§ 8 PLANTEFELT 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken.  

Det må ikke være bredere en gravminnets bredde.  Det kan ikke stikke lenger frem enn 

60 cm, målt fra gravminnets bakkant.  Det kan ikke plantes vekster som overstiger 

gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.  Det er bare anledning til å ramme inn 

plantefeltet med natursteinhelle(r) som flukter med terrenget omkring.  Dersom fester 

ikke ønsker plantefelt skal det være gress på alle sider av gravminnet.  

 

 

§ 9 STELL AV GRAV 

Ansvarlig for grav har rett og plikt til å stelle og vedlikeholde den grav og det 

gravminne man har ansvaret for.  Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av 

den ansvarlige. 

 

 

§ 10 SALG AV GRAVSTELL - GRAVSTELLAVTALE 

Ved forhåndsbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fra fester, vil 

gravplassmyndigheten ta over ansvaret for planting og stell av graven. Det innbetalte 

beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for det 

fastsatte tidsrommet. Det opprettes en gravstellavtale i hvert enkelt tilfelle. 

Avtaleperioden må minimum være på 5 år men kan uansett ikke opprettes med lenger 

varighet enn den foreliggende festetid. Dersom det i perioden oppstår økonomiske 

forhold som gjør at midlene ikke strekker til i avtalt periode, skal det gis melding om 



dette til den ansvarlige eller festeren. Det er da anledning til å øke kapitalen slik at 

stellet kan vare den avtalte tiden ut. I motsatt fall vil stellet opphøre når midlene er 

oppbrukt. Skulle det være midler igjen når avtalen opphører, blir disse å anvende av 

kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen. Det fører eget regnskap 

for hver gravstellavtale som revideres av Revisor årlig. Det er anledning til å beregne 

provisjon for administrasjon og revisjon.  

 

 

§ 11 BÅREROM 

Kirkelig fellesråd disponerer et bårerom ved hver kirke, begge uten kjølemulighet. 

Disse skal bare brukes til oppbevaring av døde i kort tid frem til gravferden. Liksyning 

kan finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden. 

 

 

§ 12 NÆRINGSVIRKSOMHET 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene skal innhente 

tillatelse fra gravplassmyndighet.  Tillatelse kan tilbakekalles om vedkommende ikke 

retter seg etter de gjeldene regler. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og 

vedlikehold av gravminner samt planting og stell av graver. Gravplassbetjeningen kan 

ikke mot godtgjøring utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller 

ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassene å gjøre.  

 

 

§ 13 FESTEAVGIFT:  

Det er samme avgiftsnivå for kistegrav som for urnegrav.  Det er egne avgifter for 

benyttelse av navnet minnelund. Det innkreves dobbel festeavgift fra første år ved 

gravlegging av utenbygdsbeboer.  

På de delene av kirkegårdene der det ikke kan settes ned kister (se § 4) innkreves kun 

avgift for enkeltgraver. Hvert gravminne regnes her som en enkeltgrav. Det innkreves 

ikke festeavgift på disse gravene når det har gått men enn 60 år fra sist graven ble 

benyttet.  

Avgiftene reguleres årlig. Avgiftene innkreves av gravplassmyndigheten.  

 

 

§ 14 BRUDD PÅ VEDTEKTENE 

Dersom vedtektene ikke overholdes kan gravplassmyndigheten iverksette nødvendige 

tiltak for ansvarliges/festers regning. 

 

 

§ 15 DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE 

Spørsmål vedr. gravplassene eller forhold på disse som ikke er nevnt i vedtektene, og 

som ikke følger av lov eller forskrift, avgjøres av gravplassmyndigheten. I særlige 

tilfeller kan gravplassmyndigheten tillate avvikelser fra vedtektene.  

 

 

§ 16 IKRAFTTREDELSE 

Disse vedtektene trer i kraft oktober 2017 og erstatter gjeldende vedtekter.  




