
 

 
 

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I NORDRE LAND 
 

Vedtektene er knyttet til LOV OM KIRKEGÅRDER, KREMASJON OG GRAVFERD,  
samt FORSKRIFTER til samme. 
 
Informasjon om gravferdsloven med forskrifter kan fås hos kirkevergen 
 

1.  Kirkegårds tilhørighet 
Rett til fri grav har alle som bor i kommunen når de dør.  
For utenbygds boende kreves avgift til dekning av faktiske utgifter. 
 

2.  Fredningstid og festetid 
Fredningstiden for kistegraver og urnegraver er for kirkegårdene i Nordre Land 30 år. Etter 
fredningsperioden kan en grav festes dersom den er holdt i hevd og fornyelse ikke vil 
vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården.  
En festeperiode er på 10 år. For hver festeperiode innkreves festeavgift. 
I god tid før fredningstiden eller festetiden er ute, skal festeren varsles. Er festeavgift ikke betalt 
innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. 
Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten etter spesielt samtykke av 
kirkelig fellesråd. 
 

3.  Feste av grav 
En grav skal bare ha EN fester. Ved flytting plikter festeren å melde adresseforandring. Ingen kan 
forhåndsfeste en grav. Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste (reservere) en grav ved 
siden av avdøde. I spesielle situasjoner kan fellesrådet gi anledning til at det festes flere graver. 
Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. 
Ønskes en grav tatt i bruk, må festeren/den ansvarlige sitt samtykke innhentes. Kan slikt samtykke 
ikke innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelsen om gravlegging. 
 

4.  Grav og gravminne 
Kirkegårdsbetjeningen rydder graven etter gravlegging. Tilsåing vil ikke skje før etter at graven 
har sunket. 
Det vil bi satt et merke på graven med avdødes navn inntil gravminne kan settes på plass. 
Dersom gravminnet skal stå i eller i kanten av den benyttede graven kan det ikke settes opp før 
jordmassen i graven har sunket. På grav som er tatt i bruk i vinterhalvåret (1. November - 30. 
April) kan gravminnet settes opp først etter 1. September. På grav som er tatt i bruk i 1. Mai til 30. 
Oktober, kan gravminnet først settes opp etter at telen har gått det påfølgende år. 
Tekst, bilde, dekor og symbolbruk skal være sømmelig. Til gravminnet og fast tilbehør lam bare 
brukes materialer som er bestandig og lite vedlikeholds krevende. Det skal tåle de påkjenninger 
det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegårder. 
Forskrifter til gravferdsloven  angir maksimumsmål og vekt på gravminner. 
Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på kirkegården. 
Gravminne skal monteres på anvist plass. 
Næringsdrivende kan bare ta bort og sette opp gravminne på snøbar bakke. 
 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 
Den norske kirke 
 



5.  Plantefelt 
Foran gravminnet har fester anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. 
Det må ikke være bredere enn 60 cm. Det kan heller ikke stikke lengre frem enn 60 cm fra 
gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går 
utover plantefeltet. 
Dersom det ikke er ønskelig med plantefelt, eller dette ikke stelles, skal hele graven tilsås. 
Det er ikke anledning til å bruke faste dekor gjenstander, så som gravlykter, blomsterurner m.v. i 
plantefeltet. Løse dekor gjenstander skal fjernes etter bruk. Innramming av graven, eller deler av 
den med hekk, løse steiner, jern eller annet materiale er ikke tillatt 
 

6.  Plantematerialer. 
Planter, kranser og lignende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som 
ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 
 

7.  Ansvar. 
Fester av graven retter opp gravminnet når dette er nødvendig og er for øvrig ansvarlig for at det 
ikke er i forfall eller til sjenanse for dem som ferdes på kirkegården, eller på noen måte utgjør en 
fare. 
Dersom vedtektene ikke etterkommes, kan gravminnet legges ned, eller tas bort. 
Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden 
skyldes uaktsomhet fra kirkegårds-betjeningen. 
Av hensyn til mulige ulykker, fare under arbeid eller ulike problemer ellers, har kirkegårdens 
ansatte anledning til å flytte eller legge ned gravminne i nærheten av grav som skal brukes. 
 

8.  Bårerom 
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida frem 
til begravelsen. Ingen har adgang uten etter tillatelse fra fellesrådet. 
Liksyn kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte 
uvedkommende. 
 

9.  Gravfond 
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra fester eller ansvarshavende  for grav til et gravfond, vil 
kirkelig fellesråd overta ansvaret for planting og stell av graver. 
Gravfondet forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke 
utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en 
avtale. Gravfondet kan ikke opprettes med lenger varighet enn festetiden på gravstedet eller en 
tilsvarende periode.  
Dersom det i perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal 
kirkevergen gi melding om dette til festeren eller den som er ansvarshavende. Da er det anledning 
til å 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, blir disse å anvende av kirkelig 
fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. 
Kirkelig fellesråd fører eget regnskap for hvert fond som revideres årlig. Det er av fondsmidlene 
anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon. 
 

9.  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. 
 

10. Ro og orden 
Kirkegårdsfreden må ikke forstyrres av unødig støy. Kjøring på kirkegården må bare skje etter 
tillatelse av Nordre Land kirkelige Fellesråd. Sykling er ikke tillatt. Hunder skal leies i bånd.  

  


