Den norske kirke
RE KIRKELIGE FELLESRÅD

Vedtekter for gravplassene i Re
Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd, endret LOV-2012-06-08-30, og
forskrift gitt i medhold av denne 10. januar 1997, endret FOR-2014-01-22-41. Lokale vedtekter utarbeidet
med hjemmel i Gravferdsloven § 21. Godkjent i Tunsberg bispedømmeråd

§1

Gravplassene i Re
Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad gravplasser er underlagt Re kirkelig fellesråds
administrasjons- og virksomhetsområde. Fellesrådet fører tilsyn og gjør vedtak i samsvar med
lover og forskrifter.

§2

Gravplasstilhørighet
Alle som bor i Re kommune har når de dør, rett til fri grav på hvilken som helst av gravplassene i
kommunen, fortrinnsvis i det sognet de hører geografisk hjemme i. Dersom avdøde ikke har
bostedsadresse i Re er det likevel ingen kostnader ved gravlegging eller festeavgift i
fredningstiden dersom ektefelle eller samboer er gravlagt i Re. Det samme gjelder dersom den
som sørger for gravferden er i rett oppad- eller nedad stigende slektsledd og har bostedsadresse
i Re. Andre som ikke bor i kommunen kan få grav etter tillatelse fra Re kirkelig fellesråd, mot å
betale kostnadene ved gravleggingen og den festeavgiften som til enhver tid gjelder.

§3

Fredningstid og festetid
Fredningstiden for kiste- og urnegrav er 20 år med unntak av:
Fredningstiden for Undrumsdal gravplass felt B har 30 år.
Fredningstiden for Våle felt F, G, H, I, J har 30 år.
Festetiden er minimum 5 år og maksimum 20 år.

§4

Feste av grav.
Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av. I enkelte tilfeller kan
det etter søknad reserveres ytterligere en grav ved siden av. Disse utgjør da et gravsted. Når det
gjelder festeavgift henvises det til eget takstreglement for gravplassene i Re kommune. Når
festetiden er ute, kan det festes på nytt inntil 20 år etter fastsatte takster godkjent av
kommunestyret i Re. Det differensieres mellom graver i urnefelt og graver i kistefelt. Når det er
gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten ved spesielt samtykke fra Re
kirkelige fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet
innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassmyndigheten.
Dersom ansvarlige eller festers samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd
ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring.

§5

Grav og gravminne.
Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravminne og gravutstyr
midlertidig flyttes. Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd en tid etter
gravlegging. Montering av gravminne bør ikke skje før 6 mnd. etter gravlegging av kiste.
Gravminnet må ikke settes opp uten at kirkevergen er varslet og gravminnet godkjent og plass
anvist av kirkevergen eller den kirkevergen har bemyndiget. Gravminnet skal være i samsvar med
gravferdslovens forskrift §§ 23 og 24. Fundamentet skal anlegges på grus/ sand som har en
minimum dybde på 30 cm.
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§6

Navnet minnelund
Det gis anledning til «navnet minnelund» på gravplasser i Re. Identifiseringen av gravstedet blir
arkivert av gravferdsmyndigheten. På «navnet minnelund» er det felles minnesmerke med
navneplater over de døde. Navneplaten blir stående i fredningstiden, som er 20 år. Det er
anledning til å feste en grav i inntil 60 år etter gravlegging. Den som står for gravferden må dekke
kostnadene med navneplate og andel av stell og vedlikehold på minnelunden. Det er anledning til
å feste en grav ved siden av.

§7

Plantefeltet
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det
må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm, målt
fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går
utover plantefeltet.
Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av graven med hekk eller døde
materialer.
Løse dekorgjenstander i plantefeltet tillates på eget ansvar, og skal fjernes etter bruk. Dersom det
oppstår skade på utstyr som er satt opp i strid med vedtektene eller forskriftene er kirkelig
fellesråd ikke ansvarlig selv om det er forårsaket av kirkegårdens betjening.

§8

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. Avfall skal sorteres etter type avfall og
legges i respektive avfallskonteinere.

§9

Stell av grav
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvar for.
Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eller gravplassbetjeningen.
Kirkevergen kan formidle kontakt om/ besørge stell av grav mot betaling.
Ansvarshavende / fester av gravsted plikter å holde gravminnet i forsvarlig stand etter gjeldende
forskrifter.

§ 10

Gravstellavtaler
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for fri grav eller fester til et gravsted, vil
gravplassmyndigheten overta ansvaret for planting og stell av graven. Gravstellavtalen forvaltes
av kirkevergen og revideres hvert år av Re kirkelige fellesråds revisor. Det innbetalte beløp i
tillegg til renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et antatt tidsrom. Det
opprettes i hvert tilfelle en gravstellavtale. Det vises for øvrig til egne statutter for gravstellavtaler.

§11

Bårerom
Bårerom disponeres av Re kirkelige fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida
fram til gravferden. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke
fra den som sørger for gravferden. Det kan ikke her kreves medvirkning fra kirkelig ansatte.

§ 12

Næringsvirksomhet
Næringsvirksomhet som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra
kirkelig fellesråd. Tillatelse kan tilbakekalles dersom ikke vedkommende retter seg etter de regler
som gjelder.
Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjøring og 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

Urnenedsettelse
Urner settes ned etter avtale med den som sørger for gravferden. Dersom familien skal være
tilstede ved urnenedsettelse skal kirkevergen kontakte ansvarshavende for nærmere avtale.
Urnenedsettelse skal imidlertid skje innen 6 mnd. etter dødsfallet.
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