
Vedtekter for gravplassane i Vang 
Vedteke i Kyrkjeleg fellesråd i Vang 2, juni 2016 – godkjent av Hamar bispedømmeråd 10. juni 2016 
 

1. Gravplasstilhøyring 
Rett til grav har alle som har budd eller bur i kommunen når dei dør. Andre som ynskjer å gravleggast i Vang, 
kan få det mot betaling fastsett av Kyrkjeleg fellesråd. Paragrafen gjeld uavhengig av kyrkjetilhøyring. 
 
2. Fredingstid og festetid 
Fredingstida for kistegraver og urnegraver er normalt 20 år. Når fredingstida er utgått kan ein feste grava 
vidare for 5 år om gongen - normalt inntil 60 år dersom den er halde i hevd og fornying ikkje vil vere til hinder 
for ei forsvarlig drift avgravplassen. 
Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan ikkje festet fornyast utan etter spesielt samtykke av Kyrkjeleg 
fellesråd. Kyrkjeleg fellesråd kan velje å verne eit gravminne etter at fester ikkje lenger vil behalde grava. 
Festaren får faktura for vidare feste, og kan så avgjere om ein vil feste vidare. Er ikkje festeavgift  betalt innan 
6 månader etter forfall, fell gravstaden tilbake til kyrkjegarden. Dersom ei grav skal slettast, må det skje ved 
skriftleg melding til kyrkjekontoret. 
  
3. Feste av grav 
Ei grav kan berre ha ein festar. Ved flytting pliktar festaren å melde adresseforandring. Ingen kan feste ei grav 
på førehand. Når kistegrav vert teke i bruk, er det høve til å feste (reservere) ei grav ved sida av. Desse to 
gravene utgjer då ein gravstad. Den reserverte grava må ein betale festeavgift for. I spesielle situasjonar kan 
fellesrådet gje høve til at ein kan feste fleire graver. 
Ved bruk av urnegrav kan ein ikkje feste grav ved sida av. Det er plass til fleire urner i ei urnegrav. 
Ingen kan gravleggjast i festa gravstad utan samtykke frå festaren. Dersom festaren sitt samtykke ikkje kan 
innhentast, kan Kyrkjeleg fellesråd avgjere spørsmålet om gravlegging.  
 
4. Grav og gravminne 
Forskriftene til gravferdslova angir maksimumsmål og vekt på gravminner. 

Montering av gravminne kan tidlegast skje 6 månader etter nedsetting av kiste. Eit merke med avdøde sitt 
namn kan i mellomtida setjast opp. 
Kyrkjeleg fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det vert sett opp på gravplassen. På ny 
gravstad skal gravminnet setjast i bakkant av grava og kan sentrerast på gravstaden etter neste gravlegging. 
Kyrkjeverje i ombod skal anvise kor gravminnet skal setjast. Gravminne kan ikkje setjast opp før bakken er 
snøfri og telefri. 
Kyrkjegardsarbeidaren vil syte for å planere og så til grava etter gravlegging når jorda har sokke nok. Det kan 
ta opp til eit år. 
Tekst, bilete, dekor og symbolbruk skal vere sømeleg.  
Festaren av gravstaden har ansvar for at gravminnet er sikra tilfredstillande.  
Kyrkjegardsarbeidaren kan rette opp gravminne mot fastsett betaling. 
Festar tek vekk kransar når blomane er visne dersom ikkje anna avtale er inngått med kyrkjekontoret. 
Festar har rett og plikt til å stelle den grava han har ansvaret for. Plantefelt som ikkje vert planta og stelt av den 
ansvarlege eller festaren, blir etter avtale sådd til av kyrkjegardsarbeidaren. Kyrkjeleg fellesråd kan syte for 
årleg planting på grav mot forskottsbetaling. Sjå pkt. 10. 
 
5. Plantefelt og plantemateriale 
Det er høve til å opparbeide eit plantefelt framfor gravminnet i høgd med bakken omkring. Plantefeltet må ikkje 
vere breiare enn gravminnet, men er gravminnet smalare kan plantefeltet likevel vere opp til 60 cm breitt. Det 
kan ikkje stikke lengre fram enn 60 cm, målt frå bakkant av gravminnet.  
Plantene bør ikkje vere høgare enn at teksten er synleg og dei skal heller ikkje gå utover plantefeltet. Dersom 
ein ikkje ynskjer plantefelt, skal heile grava såast til. 



Ein kan bruke faste dekorting, så som liggjande plater i same nivå som terrenget omkring, blomsterurner, lykter 

m.v. berre i plantefeltet. Eventuelle skader på desse vert ikkje erstatta av Kyrkjeleg fellesråd. 

Lause dekorting skal fjernast etter bruk. Det er heller ikkje høve til å ramme inn grava eller deler av den med 

hekk eller daudt materiale.  Fellesrådet har ikkje erstatningsplikt for utstyr som blir stole, eller for utstyr som 

ikkje toler normal aktivitet på gravplassen. 

Plantar, kransar og liknande materiale som vert nytta ved gravferd eller ved pynting av grav og som endar som 
avfall, skal vere heilt komposterbart. 
 
6. Ansvar 
Festar av grava er eigar av gravminnet og er ansvarleg for dette. Festar rettar opp gravminnet når dette er 
nødvendig (for eksempel etter teleløysing) og er elles ansvarleg for at det ikkje er i forfall eller til sjenanse for 
dei som ferdast på kyrkjegarden eller på nokon måte utgjer ein fare.  
Dersom vedtektene ikkje vert følgt, kan gravminnet leggast ned eller takast bort. Kyrkjeleg fellesråd er ikkje 
ansvarleg for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skuldast uaktsomheit frå  tilsette på 
gravplassen. Når nødvendig arbeid skal utførast og av omsyn til mogelege skader, ulykker eller fare under 
arbeid, har tilsette på gravplassen  høve til å flytte eller legge ned gravminner i nærleiken av grav som skal 
brukast. 
 
7. Bårerom 
Bårerom skal berre nyttast til å ta vare på avdøde fram til gravferda. Ingen har tilgjenge utan etter løyve frå 
fellesrådet. Liksyning kan berre gjerast etter samtykke frå den som syter for gravferda og vedkjem ikkje dei 
tilsette. 
 
8. Næringsverksemd 
Næringsdrivande som ynskjer å drive verksemd på gravplassen skal ha løyve frå Kyrkjeleg fellesråd. Løyve 
kan tilbakekallast dersom vedkomande ikkje rettar seg etter dei reglane som gjeld. Slik verksemd kan berre 
omfatte montering og vedlikehald av gravminne og planting og stell av graver. 
Kyrkjegardspersonalet kan ikkje mot godtgjering utføre tenester for private eller næringsdrivande. Dei kan 
heller ikkje engasjere seg i sal av varer eller tenester som har med gravplassen å gjera. 
Kommersiell drift på gravplassane i samband med stell av graver skal godkjennast av fellesrådet, og skal skje 
etter gjeldande retningsliner for dette. 
 
9. Ro og orden 
På gravplassen skal det vera ro og orden, og ferdsel skjer med respekt. Hundar haldast i band. 
 

10. Gravstellavtaler 
Mot innbetaling av ein bestemt sum til ei gravstellavtale, vil Kyrkjeleg fellesråd tilby ansvar for planting og stell 
av gravstaden. Gravlegatet vert forvalta av kyrkjekontoret. Den innbetalte summen skal dekkje utgiftene til 
vanleg planting og stell av gravstaden i ei fastsett tid. Det skal i kvart einskild høve opprettast avtale, med 
rekneskap for kvar avtale. 
Gravstellavtale kan ikkje opprettast slik at det varer lenger enn den fredingstida eller festetida som ligg 
framføre. Dersom det oppstår slike økonomiske forhold at midla ikkje rekk til, skal kyrkjekontoret gi melding om 
dette til den som er ansvarleg eller festaren. Det er då høve til å auke summen slik at det rekk tida ut. I motsett 
fall, vil stellet av grava ta slutt når midla er brukte opp. Dersom det er midlar att når tida er ute, vert dei 
resterande midla overført til den respektive kyrkje.  
 


