
 

INFORMASJON 
for 

kirkegårder og gravplasser  

i Karmøy  



GRAVFERD 

Etter gravferdslovens bestemmelser er 

det èn person som skal sørge for grav-

ferden (gravferdsloven §9). Ved uenig-

het om hvem som skal sørge for grav-

ferden, treffes nødvendig avgjørelse av 

kommunen. Den ansvarlige skal ta de 

nødvendige beslutninger om hvor den 

avdøde skal gravlegges (hvis det er ak-

tuelle valgmuligheter) og hvilken grav-

ferdshandling som skal velges. Når fes-

teren dør, skal dødsboet gi kirkelig fel-

lesråd melding om hvem festet ønskes 

overført til. Ved uenighet treffer felles-

rådet avgjørelse. Fester kan velge å set-

te gravminne på graven. Den som sør-

ger for gravferden bør så langt mulig 

respektere den avdødes ønsker.  

 

GRAV 

Den som har vært hjemmehørende i 

Karmøy kommune, kan få gravplass i 

kommunen. Det gjelder også dersom 

avdøde på grunn av sykdom eller alder-

dom har bodd i en annen kommune 

mot slutten av livet. En person som 

ikke har vært innbygger i kommunen, 

kan gravlegges her etter nærmere 

avtale med kirkevergen.  

 

GRAVSTED 
En eller flere sammenhengende graver 

som har samme fester, kalles et grav-

sted.  

 

FESTE AV GRAV 

Fredningstiden for en grav er 20 år.  

Festetiden er 10 år. 

Når ny kistegrav tas i bruk er det anled-

ning til å feste en grav ved siden av. Et-

ter søknad til Karmøy kirkelig fellesråd 

kan en tredje grav festes når behovet 

tilsier det. Det må betales avgift for 

festegraver fra festedato.  

 

Når festetiden er ute, kan gravstedet 

festes for nye 10 år – i inntil 60 år etter 

siste gravlegging. Tillatelse til ytterli-

gere fornyelse av feste kan kun skje et-

ter søknad til Karmøy kirkelig felles-

råd. 

 

Den første graven som tas i bruk i et 

gravsted er ikke avgiftsbelagt i fred-

ningsperioden (ny grav). Ved gjenbruk 

av festet grav følges opprinnelig perio-

de for betaling av festeavgift.  

 

Det er gravfesters plikt å påse at feste-

avgift betales (faktura sendes ut). Er 

festeavgift ikke blitt betalt innen 6 må-

neder etter forfall, faller gravstedet til-

bake til gravplassen.  

 

URNEGRAV 

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, av-

hengig av gravmålet. 

 



ANONYM GRAV 
Fester kan velge at en grav skal være 

anonym. Da kan det ikke settes opp 

gravstein og gravens plassering vil ba-

re være kjent for kirkegårds-

administrasjonen. 

 

 

GJENBRUKSGRAV 

Når det er ønske om å bruke et eksiste-

rende grav-sted (festegrav eller gjen-

bruksgrav), må den som sørger for 

gravferden innhente skriftlig samtykke 

fra festeren av gravstedet. Ved gjen-

bruk må graven være så gammel at den 

ikke lenger er fredet. Det må avgjøres i 

hvert tilfelle om det er mulig å gjen-

bruke en grav, avhengig av jordsmonn 

og dybde. 

 

NEDSETTING AV     

URNE 

Når en urne er klar for nedsetting vil 

kirkevergen ta kontakt med den an-

svarlige for gravferden. Det meldes til 

kirkevergen dersom en ønsker å være 

tilstede ved nedsetting. Urnen må set-

tes ned innen seks måneder etter døds-

fallet. 

MERKING AV GRAV 

Etter gravferden ordner gravplassbetje-

ningen med et merke hvor avdødes 

navn er påført. Dersom dette ikke er 

ønskelig, må dette avklares i forkant. 

Når jorda på en kistegrav har sunket 

tilstrekkelig, vil gravplassbetjeningen 

sørge for planering og tilsåing. Det er 

kun anledning til å sette opp ett grav-

minne på hvert gravsted. 

 

GRAVMINNE 

Nytt gravminne skal godkjennes av 

kirkevergen før montering. Steinfirma 

hjelpe til med søknad. Dette gjelder 

også nytt gravminne på gamle gravfelt. 

Gravminnet skal være solid, og kunne 

tåle de påkjenninger den utsettes for 

ved vanlig drift og vedlikehold av kir-

kegården. Plater foran gravminnet og 

pyntegjenstander er sårbare i forhold 

til vanlig drift og Karmøy kirkelig fel-

lesråd kan ikke ta ansvar for eventuell 

skade. 

 

 

 

 

 

 



STELL AV GRAV 

Foran gravminnet er det anledning til å 

opparbeide et plantefelt i høyde med 

bakken omkring. Det kan være inntil 60 

cm eller i gravminnets bredde. Det kan 

ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt 

fra fundamentets bakkant. Det kan ikke 

plantes vekster som overstiger grav-

minnets høyde eller går ut over plante-

feltet. 

 

Plate og fundament skal ikke være 

samme stykke.  

Den legges i drenerende masse og skal 

være mellom 4 og 12 cm tykk. Den 

skal ha samme lengde som gravminnets 

fundament, og bredde inntil 60 cm fra 

fundamentets bakkant. 

 

Blomsterdekorasjoner skal fjernes etter 

bruk. På grunn av fare for kuttskader 

skal eventuelle blomstervaser være av 

plast. Karmøy kirkelig fellesråd kan ik-

ke 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 ma-

teriale. 

GRAVSTELLSAVTALE 
Karmøy kirkelig fellesråd tilbyr mulig-

het for å gjøre avtale om planting og 

stell av graver mot betaling. Man kan 

inngå avtale og innbetale et avtalt beløp 

for gravstell over en lengre periode, el-

ler det kan avtales å få tilsendt årlig 

regning. 

 

 

BESØK PÅ    

KIRKEGÅRDER OG 

GRAVPLASSER 

Alle er velkomne til å besøke kirkegår-

dene og gravplassene i Karmøy. Opp-

hold, ferdsel, arbeid og andre handling-

er skal skje på en sømmelig måte, slik 

at det ikke virker støtende på noen. Be-

søkende skal så sant det er mulig ferdes 

gående. Hunder skal føres i bånd. 

 

Dersom besøkende av bevegelseshen-

syn har behov for  å kjøre bil inn på 

gravplassen, skal det innhentes skriftlig 

tillatelse fra kirkevergen på forhånd. 

Denne informasjonen er utarbeidet på bakgrunn av Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 

(Gravferdsloven) av 7. juni 1996, og Vedtekter for kirkegårdene i Karmøy (vedtatt okt 2016). 

Dokumentene finnes på  www.karmoykirken.no eller ved henvendelse til vårt kontor. 

Karmøy kirkelig fellesråd  
Postadresse: Rådhuset, 4250 Kopervik 

 

Besøksadresse: Kopervik Ungdoms– og alderssenter, 4250 KOPERVIK 

Tlf: 52 81 00 01 

e-post: kirkevergen@karmoykirken.no 


