DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd
Vedtekter for gravplasser i Sør-Varanger
Vedtektene er vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd den 11.12.18. Godkjent av Nord Hålogaland bispedømmeråd 11.01.19.
Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

§1

Gravplass

1.1

Gravlundene i Sør-Varanger er underlagt kirkelige fellesråds administrasjon og
myndighet (heretter Gravferdsmyndigheten). Gravferdsmyndigheten har ansvar for at
kirkegårdene forvaltes med orden og verdighet, og i samsvar med de til enhver tid
gjeldende lover og regler.

1.2

Alle som er folkeregistrert med bostedsadresse i Sør-Varanger kommune når de dør
har rett til fri grav. En fri grav er fri for avgift i 40 år.

1.3

Det kreves avgift for gravlegging i tilfeller der avdøde ikke er folkeregistrert i SørVaranger kommune etter gjeldende satser vedtatt av menighetsrådet.
Kistenedsettelse
Urnenedsettelse
Leie av kirke til gravferdsseremoni. Uten organist
Leie av kirke til gravferdsseremoni. Med organist

1.4

Når veien til Grense Jakobselv er vinterstengt er gravplassen i Grense Jakobselv
midlertidig stengt i henhold til §5 i forskrift.

§2

Fredningstid og festetid
Fredningstid for urnegraver er 20 år
Fredningstid for kistegraver er 40 år
Festetiden er 10 år

§3

Festegrav

3.1

Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter
søknad til gravferdsmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det.
Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes
en grav ved siden av.

3.2

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste
gravlegging kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra gravferdsmyndigheten.

3.3

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

3.4

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

3.5

Feste av grav koster kr. 100,- per år, og grav festes for 10 år.

§4

Gravminne

4.1

Gravminner som settes opp skal være i henhold til gjeldende bestemmelser. (Jfr:
forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd kap. III om Gravminner)
Dimensjoner, ikke høyere enn 1 meter.

4.2

På nytt festet gravsted plasseres gravminne over første avdøde.
Når det monteres gravminne på en frigrav skal det oppnevnes en ansvarshavende
ovenfor kirkevergen

4.3

Gravminner som er feilmontert, eller som på noen måte kan utgjøre en fare for de som
ferdes på kirkegården, vil bli lagt ned. Slike gravminner vil så langt det lar seg gjøre
bli merket med anmodning om å ta kontakt med kirkeverge. Kostnaden ved oppretting
besørges av den som er ansvarlig for graven.

4.4

Ved sletting av grav skal gravminnet fjernes. Ved sletting av en grav i dobbelt
gravsted skal stenen flyttes til den graven som beholdes. Det er den som er ansvarlig
for gravfestet som har ansvar for å flytte eller fjerne gravminnet

4.5

Den som er ansvarlig for gravfestet har ansvar for å få fjernet gravminnet fra slettet
grav.

4.6

Dersom fester ikke fjerner gravminnet etter seks måneder, tilfaller det
gravplassmyndigheten. Gravminnet skal det oppbevares på et sikkert sted i ett år før
destruering. Gravminnet fra en slettet grav destrueres etter ett år.

§5

Stell av grav, beplantning
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5.1

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. Det kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm, målt fra
gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde
eller går utover plantefeltet.

5.2

Det er kirkelig fellesråd som sørger for vegetasjon ut over det tilmålte plantefeltet. Det
er ikke tillat å plante noen form for busker eller trær på noen av gravlundene, disse vil
fjernes av gravferdsmyndigheten. Det er ikke tillat å så gressfrø på Sandnes gravlund
og Pasvik gravlund.

5.3

Gravferdsmyndigheten sørger for at graven blir planert.

§6

Adferd på gravlunder

6.1

Besøkendes adferd på gravlundene reguleres i henhold til §9 i forskrift.
All ferdsel på gravlundene All ferdsel, arbeid og opphold på gravlundene skal være
minst mulig støyende, ikke virke støtende, og skal skje med verdighet og respekt. Det
skal vises spesielt hensyn under gravferder. Hunder skal føres i bånd

6.2

Det er ikke tillatt å kjøre bil inne på gravlundene, all ferdsel skal så langt det lar seg
gjøre skje gående. Motorisert ferdsel skal skje i samtykke med gravferdsforvaltningen.

6.3

Alt avfall fra gravene skal kastes i avfallscontainere. Når disse er full skal man selv ta
avfallet med seg bort fra gravlunden.

§7

Næringsvirksomhet

7.1

Næringsdrivende som ønsker å drive næringsvirksomhet på kirkegården skal innhente
tillatelse fra fellesrådet. Tillatelsen tilbakekalles dersom vedkommende ikke
overholder de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Slik virksomhet kan bare omfatte
montering og vedlikehold av gravminner, samt planting og stell av graver

7.2

Ansatte i gravferdsmyndigheten 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 gravlundene å gjøre.
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