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Vedtekter
for
Gravplassene i Karmøy
Jfr. § 21 i Gravferdsloven og Forskrifter til Gravferdsloven *

§ 1 Gravplasstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen bør gravlegges på den gravplass de sokner til, forutsatt at de ikke
gravlegges i en annen kommune.
§ 2 Fredningstid og festetid
Fredningstid for en grav er 20 år. Festetid er 10 år.
§ 3 Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til Karmøy kirkelig
fellesråd kan en tredje grav festes når behovet tilsier det. Det må betales avgift for festegraver fra
festedato.
En urnegrav har plass til 4 urner. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. Det kan
settes ned mellom 4 og 8 urner i en kistegrav, avhengig av gravmålet.
Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år – i inntil 60 år etter siste gravlegging. Tillatelse til
ytterligere fornyelse i 20 år kan kun skje etter søknad til Karmøy kirkelig fellesråd. Etter 80 år siden sist
gravlagte er det ikke anledning til å fornye feste.
Den første graven som tas i bruk i et gravsted er ikke avgiftsbelagt i fredningsperioden. For en festet grav
betales fastsatt avgift. Når fredningstiden/festetiden er ute, sendes faktura som betales om festet ønskes
fornyet. Det er gravfesters plikt å påse at festeavgift betales fortløpende. Er festet ikke blitt fornyet innen 6
måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen.
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av graven/gravstedet ikke kan innhentes, kan
kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
§ 4 Grav og gravminne
Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne bør
tidligst skje 4 måneder etter grav-legging av kiste. I mellomtida ordner gravplassbetjeningen med et merke
med avdødes navn.
Det søkes til Karmøy kirkelig felles-råd om godkjenning av nytt/endret monument. På nytt festet gravsted
plasseres gravminnet sentralt i bak-kant av gravstedet, etter avtale med gravplassansatt.
For krav til gravminne henvises til Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsforskriften) §§ 20 – 26.
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§ 5 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
lengre fram enn 60 cm, målt fra fundamentets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger
gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet.
Kantstein omkring plantefeltet, dvs minst tre atskilte, rette steinstykker som legges/settes på tre sider av
plantefeltet, eller liggende plate foran gravminnet skal flukte med terrenget omkring. I fallende terreng
trappes kantstein og plate i forhold til gravminnets fundament.
Plate og fundament skal ikke være samme stykke. Fundament skal som regel ligge i terrenghøyde.
Hel eller delt plate med eller uten hull til planter legges i drenerende masse og skal være mellom 4 og 12
cm tykk. Avstanden fra plantehull til ytterkant skal være minst 8 cm.
Kantstein, hel eller delt plate skal ha samme lengde som gravminnets fundament, og bredde inntil 60 cm
fra fundamentets bakkant.
Underskrevet erklæring om erstatningsansvar i henhold til § 10 i Forskrifter til Gravferdsloven vedlegges
søknad om godkjenning av gravminne.
Blomsterdekorasjoner skal fjernes etter bruk. På grunn av fare for kuttskader skal eventuelle
blomstervaser være av plast. Karmøy kirkelig fellesråd kan ikke ta ansvar for pyntegjenstander eller andre
løse gjenstander som blir plassert ved gravminnet. Det er ikke anledning til å ramme inn graven eller deler
av den med hekk, kantstein eller annet materiale.
Når særlige grunner tilsier det, kan Karmøy kirkelig fellesråd etter søknad fravike bestemmelsene i denne
paragrafen.
§ 6 Plantemateriale
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender
som avfall, bør i sin helhet være komposterbart.
§ 7 Stell av grav
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 eller blir tilsådd av
gravplassbetjeningen. Eventuell innramming fjernes.
Karmøy kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot forskuddsvis betaling.
§ 8 Gravstellsavtale
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra fester, vil gravplassmyndighetene overta ansvar for planting og
stell av graven. Det innbetalte beløpet forvaltes av kirkevergen.
Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt
tidsrom og eventuelt dekning av festeavgift. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en gravstellsavtale.
Avtalene kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende
periode. Dersom avsatt beløp blir brukt opp før utløp av avtaleperioden, skal kirkevergen gi melding om
dette til fester for graven. Det er da anledning til å øke beløpet. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre.
Skulle det være midler igjen på kontoen ved utløp av avtaleperioden, blir disse å anvende av Karmøy
kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen - om ikke annet er bestemt i avtaleteksten.
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Kirkeverge fører eget regnskap for hver gravstellsavtale, og dette er gjenstand for revisjon. Kontoen
belastes årlig for administrasjonsomkostninger.
§ 9 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Karmøy
kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter gjeldende
regler. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner.
Gravplassbetjeningen skal ikke engasjere seg for private eller næringsdrivende i salg av varer og/eller
utføre tjenester som har med gravplassen å gjøre i arbeidstiden.
Personer/firma kan inngå egen «Avtale om næringsvirksomhet på gravplassene i Karmøy kommune vedrørende gravstell». Ved underskrift av denne avtalen godkjennes person/firma for arbeid ved
kirkegårdene i Karmøy. Ansatte i KKF har ikke anledning til å inngå avtale om gravstell på kirkegårdene i
Karmøy.
*Gravferdsloven: Lov av 7. juni 1996 nr. 32, om gravplasser, kremasjon og gravferd. Sist endret 1.7. 2012.
Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) av 1.1.1997, Sist endret 1.1.2013
Vedtektene er vedtatt av Karmøy kirkelig fellesråd den 5. februar 2003, sak 4/03.
Siste endret av Karmøy kirkelig fellesråd 26. oktober 2016, sak 23/16
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