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VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN KOMMUNE 
(FORSKRIFT)  
Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 
21 (1)  
Vedtatt i fellesnemda for nye Drammen kirkelige fellesråd den 11.06.2019. Godkjent av 
Tunsberg bispedømmeråd den 27.11.2019  
I kraft fra 01.01.2020.  
 
 
§ 1 FORVALTNING  
Gravplassene i Drammen kommune er underlagt Drammen 
kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde. 
  
 
§ 2. DEFINISJONER  
Gravplassforvaltning: Drammen kirkelige fellesråd under 
utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Drammen 
kommune, jf. gravferdsloven med forskrifter.  
Fri grav: Grav som gravplassforvaltningen har tildelt en avdød 
person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i 
fredningstiden.  
Festet grav: Grav som festes mot betaling av avgift.  
Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.  
Urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. 
gravferdsforskriften § 14. Dette gjelder ikke § 11 Navnet 
minnelund hvor det med urnegrav siktes til grav med plass til én 
urne.  
Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for 
gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges 
urner.  
Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i 
bruk igjen til ny gravlegging.  
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Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.  
Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.  
Fester: Den som er ansvarlig for festet grav/gravsted.  
Anonym minnelund: Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha 
et felles minnesmerke uten opplysninger om hvem som er 
gravlagt.  
Navnet minnelund: Gravfelt med felles minnesmerke med navn 
og data på de som er gravlagt der.  
 
 
§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE  
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. 

gravferdsforskriften § 9 (2). Gravplassforvaltningen kan etter 

søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert 

sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra 

hensynsfullt. 

 

§ 4. GRAVPLASSTILHØRLIGHET 

Personer innen kommunen samt personer som på grunn av 

sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten 

av livet, kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i 

kommunen. De har rett til fri grav så fremt graven blir tilvist. 

Personer fra andre kommuner kan gravlegges på hvilken som 

helst av gravplassene i kommunen mot kostnadsvederlag i 

henhold til gjeldende prisliste. Unntak er Skoger gamle kirkegård 

der det ikke er anledning til å opprette nye graver (se § 16). 
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§ 5. FREDNINGSTID 

Normal fredningstid er 20 år for kister og urner, men på grunn av 

grunnforhold, gjelder særskilt fredningstid på følgende 

gravplasser: 

Fredningstid 40 år for kister: 

Nedre Eiker felt syd 12, 15, 18, 20 og 22. 

Fredningstid 60 år for kister:  

Bragernes kirkegård 

Tangen kirkegård 

Skoger kirkegård felt C, CA, CB, CC, CD, DB og DD 

 

§ 6. FESTE AV GRAV 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved 

siden av. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Ved bruk av 

urnegrav og navnet minnelund kan det ikke festes grav ved siden 

av. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for 5 nye år. Når 

det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes 

uten 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 gravstedet tilbake til gravplassen. 

Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet 

grav ikke kan innhentes, så kan gravplassforvaltningen ta 

avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde 

adresseforandring. 
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§ 7. 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 etter gravlegging, tidligst 6 

måneder avhengig av årstid. Montering av gravminne kan tidligst 

skje 4-6 måneder etter kistebegravelse. I mellomtiden ordner 

gravplassen med et midlertidig merke med avdødes navn. Merket 

tas bort etter 2 år hvis endelig gravminne ikke er satt opp. Det er 

ikke anledning til å montere faste dekorgjenstander som lykter mv. 

på gravminnet, som kan være til hinder for den daglige driften av 

gravplassene. Løse dekorgjenstander og annet utstyr skal fjernes 

etter bruk. Alle gravminner skal godkjennes og plasseres etter 

anvisning (merkepinne) jf. § 25 i forskrifter til Gravferdsloven. Det 

skal som hovedregel bare være ett gravminne på hvert gravsted. 

På nytt gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av 

gravstedet. Det er kun anledning til å ha liggende gravminne foran 

eksisterende gravminne på kistegraver. 

Særskilt på Svelvik kirkegård, Berger kirkegård og Ebbestad 

gravlund:  

På ny dobbeltgrav plasseres gravminne sentralt i bakkant av den 

graven som tas først i bruk. På urnegraver regulert før 1. januar 

1997, kan største tillatte mål være mindre enn dimensjoner 

beskrevet i gravferdsforskriftenes § 23. Dette gjelder følgende 

gravplasser og følgende felt:  
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Bragernes kirkegård:   
Gravfeltene G, H, J, K, L, M, N, S, T, V, Ø og Z 
Strømsgodset kirkegård: 

Gravfeltene A og I 
Strømsø kirkegård:    
Gravfeltene A, C og E 
Tangen kirkegård:    
Gravfelt C, D og F 
Skoger kirkegård 
Gravfelt A 
Konnerud Kirkegård 
Gravfelt E 
 
For detaljer henvises det til vedlegget «Særbestemmelser for 
gravminner i Drammen» (sist godkjent av Tunsberg 
bispedømmeråd den 18.02.2020) som finnes på våre 
hjemmesider eller kan fås på forespørsel.   
 

Sletting av graver (herunder fjerning av gravstein) meldt etter 

1.oktober, vil bli slettet i perioden oktober-desember påfølgende 

år. 

Ved Skoger kirkegård felt Q, barnegraver gjelder følgende 

forhold; 

Graven kan ikke ved senere bruk benyttes til voksengrav. 

Dimensjonen på gravminnet begrenses til 80 cm høyde, 40 cm 

bredde, 30 cm dybde og totalt 0,04 m³ (maksimalt 120 kg). 

 

§ 8. PLANTEFELT 

Foran gravminnet på kistegraver er det anledning til å opparbeide 

et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være 
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bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være 60 

cm (*) bredt 

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 ikke anledning til å ha 

fastmonterte dekorgjenstander som lykter mv. i plantefeltet. Utstyr 

og løse dekorgjenstander skal begrenses til plantefeltet. For 

urnegraver er det ikke anledning til å bruke liggende plater i 

plantefeltet eller ramme inn plantefeltet med hekk, natursteinkant 

eller annet dødt materiale. Dersom det ikke er aktuelt å ha 

plantefelt, skal det være gressplen på alle sider av gravminnet. 

Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt i grav på 

minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på 

sted anvist av gravplassforvaltningen. Gravfester skal om mulig bli 

varslet med pålegg om å rette opp uregelmessigheter før tiltak 

settes i verk.  

(*) Unntak for enkelte gamle urnegraver anlagt før 1997 hvor 

størrelse på plantefelt må reguleres av gravminnets bredde. 

 

§ 9. 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 kompostérbart. 

 

§ 10. STELL AV GRAV 

Fester eller ansvarlig for grav har rett og plikt til å stelle den 

graven vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke 

beplantes og stelles skal tilsås av den ansvarlige eller bli tilsådd 
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av gravplassbetjeningen. Fester eller ansvarlig for grav plikter å 

holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.  

Fester eller ansvarlig for grav kan inngå avtale om at kirkelig 

fellesråd eller den som gis tillatelse til det, jf. § 13 i vedtektene, 

kan gjøre beplantning og stell av grav, samt montering, sikring og 

vedlikehold av gravminnet.  En slik avtale fritar ikke for ansvar 

vedkommende har, etter de til enhver tid gjeldende regler. 

 
§ 11. NAVNET MINNELUND  
Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til 
avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.  
Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre 
graver på gravplassen.  
I navnet minnelund kan det ikke festes en grav ved siden av.  
Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate 
og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales.  
 

Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell 

i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget 

plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og 

tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om 

brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen. 

 Graver knyttet til navnet minnelund følger samme 
forvaltningsordning som vanlige urne- og kistegraver. Dette 
gjelder fredningstid, fornyelse av feste og festeavgift. 
Pårørende kan delta på vanlig måte under urnenedsettelsen. 

 Det benyttes en standard navneplate hvor avdødes navn, 
fødsels- og dødsdato preges inn. Navneplaten fjernes når 
graven slettes. Jamfør dispensasjon fra Det Kongelige 
Kulturdepartement datert 29/9 2016 er det i navnet 
minnelund anledning til å påføre navn på 
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ektefelle/samboer/partner og/eller navn på barn av avdøde 
på navneplate, selv om vedkommende er gravlagt på et 
annet sted. Navnene skal stå på samme navneplate og 
navnet må fjernes fra det opprinnelige stedet (symbolsk 
flytting). 
 

 

§ 12. BÅREROM 

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til 

oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang 

uten etter tillatelse. Syning kan bare finne sted etter samtykke fra 

den som sørger for gravferden og er for de ansatte 

uvedkommende. Eventuell syning finner sted i kapellet eller 

kirken. 

 

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene 

skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan 

tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler 

som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring 

og vedlikehold av gravminner og planting og stell på 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 gravplassene å gjøre. 
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§ 14. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE  

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden 

(kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller 

offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til 

sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller 

bygning på gravplass.  

Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er 

nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra 

hensynsfullt. 

 

§ 15. BEVARING OG VERNEPLAN 

Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av gravplassen eller 
enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt 
vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av 
gravplassen eller en grav er av en viss alder, at det representerer 
en stilhistorie, har lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir 
uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt.  
 
For følgende gravplasser er følgende felt gjort gjenstand for 
bevaring med begrensninger for framtidig bruk. 
Bragernes kirkegård:   
Gravfeltene A, B, D, E, G og H. 
Strømsø kirkegård:    
Gravfeltene F, G, H og I, J, K og L.  
Tangen kirkegård:    
Gravfelt B 
Strømsgodset kirkegård:  
Gravfeltene J, K, L og M. 
 

For detaljer henvises det til den vedtatte bevaringsplanen.   
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For bevaring av enkeltgraver vil fellesrådet inngå frivillige avtaler 

med festere med følgende betingelser: 

 Gravminne og øvrig utstyr kan ikke suppleres eller 
forenkles. 

 Det kan være anledning til å legge en navneplate i bakken 
i høyde med terrenget omkring når det ikke er plass til 
flere navn foran eller bak på gravminnet. 

 Navneplater som ligger i bakken skal være av samme 
bergart og ha samme overflatebehandling som 
gravminnets skriftflate. 

 Kirkelig fellesråd kan anmode om at vegetasjon fjernes og 
nyplantes. 

 Gravminne og annet utstyr overtas av kirkelige fellesråd 
dersom festeavtalen opphører. 

 

§ 16. SPESIELLE FORHOLD 

 

Tangen kirkegård 

Ved festefornyelse av kistegraver omgjøres disse til urnegraver. 

Det gis ikke ut nye kistegraver her. 

 

Skoger Gamle kirkegård  

Det er kun anledning til å sette ned urner i eksisterende graver.   

Det er ikke anledning til å opprette nye graver. Det er ikke 

anledning til å sette opp nye gravminner. Eksisterende gravminne 

må utnyttes først. Deretter kan det åpnes for å sette opp en 

liggeplate foran eksisterende gravminne, men da i tilsvarende 

materiale som i eksisterende gravminne. 
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Andre bestemmelser: 

- Vedtatt bevaringsplan for gravplasser i Drammen 
- Særbestemmelser for gravminner i Drammen 
- Avgifter og prisliste for gravplasser i Drammen. 
- Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 
- Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 

(gravferdsforskriften) 
 

Se også våre hjemmesider www.kirken.no/drammen for ytterligere 

informasjon 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19960607-032.html

