
Avtaletekst gjelder ved opprettelse av næringsvirksomhet på alle gravplasser 
i Tønsberg kommune 
 
Punktene under gjennomgås i møte med næringsdriver som ønsker å tilby stellavtaler: 
 

• Al næringsvirksomhet skal skje etter lover, forskrifter og lokale vedtekter om gravplasser.  

• Kjøring på gravplassene begrenses til det nødvendige og kun på anlagte kjøreveier.  
Ingen kjøring eller parkering på gressplener.  

• Der jobbes ikke seint på kvelden (etter kl. 21) og søn-/helligdager.  

• Ved seremonier ute på gravplassen – nedsetting av kiste og urne - pauses arbeidet.  

• Der er ingen krav til uniform for den næringsdrivende – men anstendig påkledning.  

• Restavfall bortskaffer den næringsdrivende selv. Og kan ikke etterlates på gravplassene.  

• Organisk avfall som ikke inneholder annet end nedbrytbart materiale, kan legges på 
driftsplassene. På mindre gravplasser kan de organiske container benyttes.  

• Vann på gravplassene blir satt på, ca. 1. mai og stengt igjen ca. 1. oktober.   
På noen gravplasser finnes der ekstrauttak for slange ved de enkelte vannposter.  

• Om der benyttes plante-/selvvanningskasser. Skal disse være av metall.    

• Gravsteder med stell av næringsdrivende merkes med en pinne med foretakets navn.  

• Den næringsdrivende må selv medbringe verktøy og redskaper der skal brukes ved stell. 
Dette gjelder også vannkanner.   

• Skader påført gravplassen eller gravminner skal varsles gravplassforvaltningen snarest.  
Kostnader for utbedring av skader dekkes av firmaet som forårsaker skaden. 

• Gravplassens, eller kirkens arealer kan ikke benyttes til lagring av utstyr. 

• Evt. tillatelse sendes når Tønsberg kirkelige fellesråd har mottatt bekreftelse på oppstart av 
foretak. (Firmaattest) 

• Der finnes nøkkelsafe på flere av fellesrådets gravplasser. Dette for å lette tilgangen for 
næringsdrivende for innkjøring på gravplasser og driftsplasser. Kode og kart over 
gravplassene sendes sammen med evt. tillatelse.  

• Brudd på overnevnte vilkår, vil fører til umiddelbart opphør av avtalen. 

• Eventuell tillatelse vil gjelde frem til 31.12.2022 og må deretter fornyes ved ny søknad.   
     

 
 
 
Tønsberg 2020  
Bent Hansen  
Gravplassleder  


