
 
§ 8 Gravfond, sommerstell 
• Fester kan sørge for innbetaling av et bestemt beløp/opprette 

gravfond som disponeres av Kirkelig fellesråd. Gravfondet 
forvaltes av Fellesrådets daglige leder (kirkevergen) som 
fondsbestyrer. Kirkelig fellesråd overtar ansvaret for planting og 
stell av graven. Det innbetalte beløp skal dekke utgiftene til stell 
av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes avtale. 

• Gravfond kan ikke opprettes med lengre varighet enn festetiden. 
Dersom det i perioden oppstår forhold slik at midlene ikke 
strekker til, skal fondsbestyrer gi melding om dette til festeren. 
Festeren kan betale inn og øke fondet slik at det varer tiden ut. I 
motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. 

• Skulle det være midler igjen av fondet når tiden er ute, tilfaller 
disse kirkegården. 

• Gravfondene forvaltes felles, men fondsbestyrer fører eget 
regnskap for hvert fond som revideres årlig. Det er av 
fondsmidlene anledning til å beregne provisjon for 
administrasjon og revisjon. 

 
 
§ 9 Bårerom 
• Bårerom disponeres av Kirkelig fellesråd og skal bare brukes til 

oppbevaring av døde i kiste eller askeurne i tiden frem til 
gravferden/urnenedsetting. Ingen har adgang uten etter 
tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den 
som sørger for gravferden. 

 
 
§ 10 Næringsvirksomhet 
• Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården, 

skal innhente tillatelse fra Kirkelig fellesråd. 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. 

• Kirkegårdsarbeider kan ikke mot godtgjøring utføre tjenester for 
private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i 
salg eller tjenester som har med kirkegården å gjøre. 
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§ 1 Kirkegårdstilhørighet 
• Avdøde personer bosatt i kommunen skal som hovedregel 

gravlegges på den kirkegård de sokner til, forutsatt at de ikke 
gravlegges i en annen kommune. Dette gjelder også selv om 
avdøde på grunn av sykdom eller alderdom eller utdanning har 
bodd i en annen kommune mot slutten av livet. Fellesrådet kan 
gi tillatelse til gravlegging på annen kirkegård når avdøde har 
særlig tilknytning der. 

• Avdøde personer bosatt i andre kommuner av andre grunner 
enn nevnt ovenfor, kan begraves på kirkegårder i Nord-Aurdal 
mot betaling som fastsettes av Kirkelig fellesråd og godkjennes 
av bispedømmerådet. 

• For avdøde som har bodd den største del av livet i Nord-Aurdal, 
faller slik betaling bort. 

• Bestemmelsene i denne paragraf gjelder uavhengig av 
kirketilhørighet. 

 
 
§ 2 Fredningstid, festetid og frigrav. 
• Fredningstiden for urne- og kistegraver er normalt 20 år.  
• Fredningstiden for Skrautvål kirkegård er 30 år. 
• Når fredningstiden er utgått kan festeavgift kreves for 5 og 5 år 

fram til feste opphører, normalt 60 år.  
• Frigrav er ny grav og frigravperioden er lik fredningstiden. 



• Ved gjenbruk av grav er frigravperioden brukt av 1. gravlagte og 
festeavgift belastes fra 1. år. 

 
 
§ 3 Feste av grav 
• Når kistegrav tas i bruk, kan de som ønsker det feste grav(er) ved 

siden av. Til sammen utgjør da gravene et gravsted. 
• Reservering av grav faktureres som feste av grav. 
• Det kan settes ned inntil 4 urner i en urnegrav. Det kan derfor 

ikke festes grav ved siden av.  
• Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 5 år.  
• Er det gått 60 år siden siste gravlegging, må Kirkelig fellesråd gi 

tillatelse til fornying av gravstedet.  Det bør tas hensyn til 
slektskap, tilknytning til kommunen og plassforhold på 
kirkegården. I god tid før festetiden er ute, skal festeren varsles. 
Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter mottatt varsel, 
går gravstedet tilbake til kirkegården. Hvis festerens samtykke til 
bruk av grav ikke kan innhentes, kan Kirkelig fellesråd beslutte å 
gjenbruke graven. 

• Fester plikter å melde adresseforandring. 
 
 
§ 4 Grav og gravminne 
• Montering av gravminne kan tidligst skje 6 måneder etter 

nedsetting av kiste. Et merke med avdødes navn på kan i 
mellomtiden settes opp. 

• På nytt gravsted settes gravminnet i bakkant av graven og 
sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. 

• Kirkevergen godkjenner plassering og oppsetting av gravminne. 
• Festeren av gravstedet har ansvar for at gravminnet er sikret 

tilfredsstillende.  
• Kirkegårdsarbeider kan rette opp, flytte eller rengjøre gravminne 

mot fastsatt betaling. 
• Når feste av graven opphører fjernes gravminnet fra graven. 
• Sokne-/menighetsråd i samråd med historielag/museet vurderer 

om gravminnet skal tas vare på inne på kirkegården eller 
utenfor. 

 

 
 
 
 
§ 5 Plantefelt 
• Det er anledning til å opparbeide et plantefelt foran gravminnet i 

høyde med bakken omkring. Plantefeltet må ikke være bredere 
enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre 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 ramme 
inn graven eller deler av den med hekk eller lignende.  

• Plantefeltet kan rammes inn med kantstein, naturstein som 
flukter terrenget omkring. Bedkanter og plater må være montert 
slik at de tåler gravemaskin og traktor som kjører over. 

• Fellesrådet er ikke erstatningspliktig for utstyr som blir stjålet, 
eller for utstyr som ikke tåler normal aktivitet på kirkegården. 

• Fakkelbokser, blomsterglass og lignende skal fester fjerne etter 
bruk. 

 
 
§ 6 Plantemateriale 
• Planter, kranser og lignende materiale som brukes ved gravferd 

eller pynting av grav og som ender som avfall på kirkegården, 
skal i sin helhet være komposterbart. 

 
 
§ 7 Stell av grav 
• Fester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. 

Plantefelt som ikke beplantes og stelles av festeren, blir etter 
avtale tilsådd av kirkegårdsarbeider.  

• Kirkelig fellesråd kan etter avtale med fester besørge planting på 
grav mot forskuddsvis betaling. 

• I Ulnes og Skrautvål kan også Blomsterfondet etter avtale med 
fester, besørge stell av graver. 

 
 
 


