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Larvik kirkelige fellesråd 
 

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I 
LARVIK KOMMUNE (forskrift) 

Jfr. Lov av 7.juni1996, nr.32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven)  

§ 21, og forskrifter til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd,                             
fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 10. jan. 1997.  

 

Vedtatt av Larvik kirkelige fellesråd (LKFR) 11/9-1997 

Endring (§ 2) vedtatt av Larvik kirkelige fellesråd 31/8-2007 

Endring (§ 3) vedtatt av Larvik kirkelige fellesråd 15/9-2011 

Endring (§ 2 og § 3) vedtatt av Larvik kirkelige fellesråd 11/9-2014 

Revisjon vedtatt av LKFR 22/9-2016 – godkjent i TBDR 11/10-2017 

Endringer (§§ 3,4 og 7) vedtatt i Larvik kirkelige fellesråd 07/12-2017- godkjent TBDR 14/8-2018 
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§ 1 Gravplasstilhørighet 

Avdøde personer innen kommunen skal fortrinnsvis gravlegges på den gravplassen de 

sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune. Dette gjelder også selv om 

avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i et annet sokn eller i en annen 

kommune mot slutten av livet.  

Larvik kommune åpner for at mennesker som ikke er bosatt i kommunen likevel kan 

gravlegges her mot en fastsatt avgift. 

 

§ 2 Fredningstid og gjenbruk 

Gravferdsloven fastslår at alle innbyggere i kommunen har rett til fri grav i 20 år med unntak 

gravplasser hvor fredningstiden er lenger enn 20 år. (En fri grav korresponderer med 

fredningstiden.) Det forutsettes da at graven (ny grav) er tilvist av gravplassforvaltningen. 

Rett til fri gravfaller bort dersom den som sørger for gravferden velger å gravlegge avdøde i 

festet grav eller gravsted. 

Fredningstiden er den perioden regler om gravfred gjelder. Det er likevel slik at 

urnenedsettelser i kistegrav kan skje i fredningstiden.                                                                                                    

Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er 20 år, dog med følgende 

unntak:                                                       

• Undersbo gravplass har 40 års fredningstid 

• Langestrand øvre gravplass har 50 års fredningstid, med unntak av felt 7 som har 

80 års fredningstid. 

• Tjølling kirkegård har 30 års fredningstid.   

• Berg kirkegård har 30 års fredningstid. 

• Tanum kirkegård har 30 års fredningstid for feltene 1-2-4-5-6-7-14.                                       

Felt 9, 10 og 11 har 50 års fredningstid.   

 

 

§ 3 Særbestemmelser 

a.) Om graver: 

 Gravplassen ved Berg steinkirke er stengt for opprettelse av nye graver. De som 

fester graver her kan fortsatt benytte disse gravene, men altså ikke feste nye.  

 Ved Berg trekirke er gravfeltene A- Å (rundt kirken) stengt for kistegravlegging frem 

til 2035 - med unntak for ektefelle/samboer. 

 På Stavern kirkegård, kan det ikke gravlegges kister - med unntak for 

ektefelle/samboer. For øvrig tildeles kun urnegraver her. 

 På rammefeltet på Tjølling kirkegård tildeles nye graver som urnegraver. Gravsteder 

som er festet før 2017 kan fortsatt benyttes som kistegraver. Denne retten kan 

videreføres ved fornying av festeavtale. 
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b.) Om gravminner: 

 På Stavern kirkegård tildeles kun urnegraver med tilhørende gravminner som 

overdras mot et fastsatt beløp. 

 På rammefeltet på Tjølling kirkegård tildeles urnegravene med tilhørende 

gravminner som overdras mot et fastsatt beløp. 

 På Undersbo gravplass på feltene G og L.0.165-198 tildeles bare graver til 

urnegravlegging med tilhørende gravminner som overdras mot et fastsatt beløp. 

 På Tanum kirkegård, felt 6, tildeles urnegraver med tilhørende gravminner som 

overdras mot et fastsatt beløp.  

 På Hedrum kirkegård feltene 2 og 3, tildeles urnegraver med tilhørende gravminner 

som overdras mot et fastsatt beløp. 

 

Det inngås en skriftlig avtale med gravansvarlig/fester om kjøp og bevaring av gravminne. 

Denne avtalen må fornyes ved overføring av feste 
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Tabellen angir gravplasser med urnegraver hvor gravminne har avvik fra gjeldende 

gravferdsforskrift 

 

Gravplassnavn: 

 01 – Undersbo gravplass 

 02 – Langestrand Øvre gravplass 

 07 – Tanum kirkegård 

 012 – Langestrand kirkegård 

 

§ 4 Minnelunder og ordinære urnegraver med felles 

gravminne 

Følgende gravplasser har anonym minnelund for urner: 

 Undersbo, felt AA  

 Tanum, felt FF 

 Torsrød, felt I 
 
Det er ikke anledning for pårørende å være med på nedsetting urne. Det er ikke anledning å 
reservere ledig grav ved siden av. 
 
Følgende gravplasser har navnet minnelund for urner: 

 Undersbo, felt C 6 og C 9 

 Stavern, felt C 05 

Grav- 
plass Felt Grav 

Maks størrelse 
gravminne 

Minste 
høyde     Type 

       

   nummer høyde bredde dybde m3 vekt gravminne 

01* E1   80 60 60  0,11 150 Bearbeidet naturstein 

01 E2   80 60 60  0,11 « Bearbeidet naturstein 

01 E3 
 

50 60  60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

01 E4   50 60  60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

01 J2   50 80  60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

01 J3   50 80  60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

01 012  50 60 60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

02 2A  50 60 60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

07 000 Rad 4-6 50 60 60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

07 19  50 60 60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

07 20  150 60 60  0,11 « Bearbeidet naturstein 

07 21  150 60 60  0,11 « Bearbeidet naturstein 

07 22  150 60 60  0,11 « Bearbeidet naturstein 

07 23  50 60 60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 

07 24  150 60 60  0,11 « Bearbeidet naturstein 

12 BNN 1-65 50 60 60 35 0,11 « Ubearbeidet naturstein 
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Ved urnegrav på navnet minnelund, er det anledning til å feste en ledig grav ved siden av. 
Det gis også anledning til å forlenge festet etter friperioden på 20 år. 
 
Følgende gravplass har ordinære urnegraver med felles gravminner: 

 Undersbo, felt C4 og C14 
 

Symbolsk flytting av navn til navnet minnelund: 

 Det er anledning til å påføre navn på ektefelle/samboer/partner og/eller navn på barn 
på navneplate selv om vedkommende er gravlagt et annet sted. 

 Symbolsk flytting/navnepåføring kan gjøres på eksisterende grav/navneplate. 

 Symbolsk flytting/navnepåføring til ny grav kan først gjøres når 
ektefelle/samboer/partner eller barn blir gravlagt i den aktuelle graven i minnelunden. 

 Navnene skal stå på samme navneplate og navnet/navnene må fjernes fra det 
opprinnelige gravminnet. 

 For symbolsk flytting søkes det til gravplassforvaltningen for godkjenning. 
 

 
 

§ 5 Feste av grav 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til 

kirkelig fellesråd, for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det.  Disse gravene utgjør da 

ett gravsted.                                                                   

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.                                          

Den første festeperioden er 20 år, mens de påfølgende er 10 år.                               

Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet grav ikke fornyes uten etter 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 ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan 

kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. 

 

§ 6 Grav og gravminne 

Gravminne og/eller annet fast tilbehør skal godkjennes. Søknad på særskilt skjema vedlagt 

målsatt tegning med forklaring, sendes gravplassforvaltningen.  

På nytt gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av gravstedet og blir stående der for 

godt.  

Montering av gravminne kan i de fleste tilfeller skje umiddelbart etter gravsetting. Der 

gravplassforvaltningen anser det nødvendig, f.eks. på grunn av setninger i grunnen, må 

montering utsettes. Inntil gravminnet er satt opp, vil gravplassbetjeningen sette opp et merke 

på graven med avdødes navn.  
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Gravplassforvaltningen besørger graven planert og tilsådd etter gravlegging.  

Når det benyttes ubearbeidet naturstein til gravminne på kistegraver, skal også slike 

fundamenteres på eget fundament. På urnegraver er dette ikke nødvendig. 

Det kan kun monteres fast tilbehør på gravminnets topp og forside. 

 

§ 7 Plantefelt 

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 lenger fram enn 65 cm målt fra gravminnets bakkant. Det 

kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.                                          

På kistegraver er det ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, 

lykter m.v. i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.  

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet både på kiste- og urnegrav med plate med 

tykkelse min. 5 cm eller med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring og 

som har rette kanter og flater. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være 

gressbakke på alle sider av gravminnet. Dekorgrus/stein skal kun benyttes innenfor 

omrammet bed. 

 

§ 8 Stell av grav 

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har 

ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsåes av den ansvarlige, 

eventuelt bli tilsådd av gravplassbetjeningen.  

Det kan ikke plantes noe i bakkant av gravminnet. Det er heller ikke tillatt å benytte denne 

plassen til oppbevaring av vaser, lys, potter, redskaper og andre gjenstander. 

Sommerstell av graver kan utføres av gravplassforvaltningen mot betaling av den utførte 

tjeneste. 

 

§ 9  Stellavtaler 

Det kan inngås avtaler om stell av en eller flere graver mellom fester og 

gravplassforvaltningen. Avtalen vil inneholde hvilke planter (ev.kranser) som settes ned i 

løpet av et år. Fester vil årlig motta en faktura på gjeldende pris. Avtalen kan når som helst 

sies opp. 
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§ 10  Syning 

Det gis anledning til syning før gravferdshandlingen kun på Undersbo. 

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

 

§ 11  Øvrig næringsvirksomhet 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra 

kirkelig fellesråd. Konsesjon gis i inntil 5 år. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom 

vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte 

montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.                                                                                          

Gravplassbetjeningen kan ikke som privatpersoner mot godtgjørelse utføre tjenester for 

private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester 

som har med gravplassen å gjøre. 

 

VEDLEGG – Ord- og begrepsforklaringer:  

Frigrav: Alle som ved sin død var bosatt i kommunen har rett til fri grav. Det kan ikke kreves 

festeavgift for graven i fredningstiden. Dersom det ønskes en tilleggsgrav ved siden av, blir 

dette en festet grav, og det må betales festeavgift for denne. Skal festet grav fornyes, betales 

det festeavgift for denne og eventuelle tilleggsgraver.  

En grav som tas i bruk for ny urnenedsettelse før fredningstiden er ute, blir fortsatt frigrav i  

20 år fra siste urnenedsettelse.  

Fredningstid: Fredningstid er den tiden graven er fredet inntil ny gravlegging kan skje. 

Fredningstiden er normalt 20 år både for kiste- og urnegraver. Når fredningstiden går ut, kan 

en frigrav festes. Det inngås avtale for et visst antall år som det så betales festeavgift for.  

Feste av grav: Alle graver skal ha en person som fester (ansvarlig for gravstedet), med 

unntak av anonyme graver. På et nytt gravsted er det som oftest den som underskriver og 

ordner med seremonien som blir fester. §15 i gravferdsloven slår fast at den som er fester av 

gravstedet har «rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven 

med gravminne og ellers rå over den. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.»                                                                                      

Det er bare én person som kan være fester, men fester kan skriftlig overdra festet til en 

annen person med godkjenning av LKFR. Når fester dør, skal dødsboet gi LKFR melding om 

hvem festet ønskes overført til.  

Når festetiden er ute, blir fester kontaktet med spørsmål om festet skal fornyes eller ikke.  
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GRAVTYPER:  

• Kistegrav: I en kistegrav er det normalt plass til en kiste. Fredningstiden er 20 år dersom 

annet ikke er anført i lokale gravferdsvedtekter. Dersom man ønsker det, kan man tildeles en 

tilleggsgrav ved siden av mot å betale ekstra festeavgift.  

• Urnegrav: I en urnegrav kan det settes ned 4 urner i løpet av 20 år. Det kan ikke settes 

ned kiste i en urnegrav. Fredningstiden for urnegrav er 20 år.  

• Anonym grav er en grav uten navn. Pårørende kan ikke delta ved gravleggingen, og det er 

kun gravferdsmyndighetene som skal vite hvor avdøde er gravlagt. Pårørende får beskjed 

når gravlegging har funnet sted.  

• Anonym minnelund er et anonymt gravfelt for urner. Her kan det være et monument uten 

navn hvor en kan legge blomster. Pårørende kan ikke delta ved urnenedsettelsen, og de skal 

underskrive en erklæring på at de vet at det er en anonym grav.  

• Navnet minnelund. Som alternativ til anonym minnelund fins det urnegravfelt med felles 

minnesmerke. Her kan pårørende være med ved urnenedsettelsen, og avdødes navn 

påføres på det felles minnesmerket (bronseplate). Det betales en avgift som innbefatter 

bronseplate, andel av gravminne og felles beplantning.  

Avdødes navn blir stående på minnesmerke i 20 år, med rett til å fornye feste 10 år om 

gangen inntil 60 år etter siste gravlegging.                                                                                           

Det er anledning til å feste grav ved siden av for ektefelle/ samboer.        

Gravplassmyndighetene sørger for beplantning. Avskårne blomster og engangs gravlys kan 

settes ved minnesmerket på anvist sted. Annen løs gravpynt tillates ikke.                                                                                                                                               

• Ordinær urnegrav med felles gravminne: Feltene er utstyrt med gravminner som eies og 

forvaltes av gravferdsmyndigheten. Hvert gravminne skal dekke inntil 4 graver, dvs at hver 

grav har 4 urneplasser som festes av samme fester.  På Undersbo deles slike gravminner av 

fire festere der hver fester benytter en side.  

Navnet skal skrives på fastmonterte navneplater. Det betales for andel i gravminne, 

beplantning og gravert bronseplate. Gravplassmyndighetene sørger for monteringen. 

Avskårne blomster og engangs gravlys kan settes ved minnesmerket på anvist sted.    

Annen løs gravpynt tillates ikke.                                                                              

• Spredning av aske: Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi 

tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. 

Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket 

askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker 

det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. 


