VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I ANDØY KOMMUNE
Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsl.) § 21.

§ 1. TILHØRIGHET TIL GRAVPLASS
1.1 Avdøde personer kan gravlegges på hvilken som helst gravplass i kommunen. Rett til fri grav
forutsetter at graven er tilvist.
1.2 For gravlegging av personer som ved dødsfallet ikke tilhørte Andøy kommune, kan det kreves
dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Det kreves ikke inn avgift
dersom det er mindre enn ett – 1 – år siden flyttingen.
1.3 Det er kirkelig fellesråd som anviser grav. Normalt skal gravene fylles opp rad for rad og felt for felt.
§ 2. FREDNINGSTID OG FESTETID
2.1 Fredningstid for urnegraver og kistegraver er 20 år.
2.2 Festetiden er 20 år med mulighet for gjenfeste i 10-årsperioder inntil 80 år etter siste gravlegging.
Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet bare fornyes med spesielt samtykke fra
kirkelig fellesråd.
§ 3. FESTE AV GRAV
3.1 Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til kirkelig
fellesråd inntil 3 graver i tillegg når behovet tilsier det. Fester bør ved sin alder sannsynliggjøre
behovet.
3.2 Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.
3.3 Når fredningstiden er ute er det anledning til å feste gravstedet på nytt. I god tid før festetiden er
ute skal festeren varsles. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet
tilbake til gravplassen og kan brukes på nytt.
3.4 Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig
fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
3.5 Fester plikter å melde adresseforandring.
§ 4. GRAV OG GRAVMINNE
4.1 Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.
4.2 Montering av gravminne kan tidligst skje 2 måneder etter gravlegging av kiste og må skje på den
del av året det ikke er tele i jorden.
4.3 Utstyr, dekorgjenstander og ev. merking av gravsted må ikke være til hinder for gravplassens
vanlige drift. Kirkelig fellesråd kan uten varsel ta bort utstyr/dekorasjoner hvor dette er tilfellet.
Gravminne og gravutstyr er den gravansvarliges/ festers ansvar. Kirkelig fellesråd har ikke ansvar
for gravminner og dekorgjenstander som blir skadet eller ødelagt ved naturhendinger, hærverk eller
tyveri.
4.4 På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den nye graven som er tatt i bruk og
sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.
4.5 Gravminner/gravsteiner er festers eiendom. Ved opphør av festet skal gravsteinen fjernes av
festeren.
§ 5. PLANTEFELT
5.1 Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det
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 bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse
dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
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5.2 Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget
omkring.
§ 6. PLANTEMATERIALE
6.1 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. STELL AV GRAV
7.1 Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav som
vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den
ansvarlige. Om ønskelig kan også den ansvarlige planere og tilså resten av graven. Hvis ikke blir
dette gjort av gravplassbetjeningen - jfr. § 4.
§ 8. GRAVLEGAT/GRAVSTELLTJENESTE
8.1 Kirkelig fellesråd har ingen gravlegater, eller formidler gravstelltjeneste. Den enkelte gravfester
eller ansvarshavende for frigrav må eventuelt leie andre til å foreta stell av gravstedet.
§ 9. BÅREROM
9.1 Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til
gravlegging. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den
som sørger for gravferden.
§ 10. NÆRINGSVIRKSOMHET
10.1 Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegård 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 stell av
graver.
10.2 Gravplassbetjeningen kan ikke utføre tjenester for private eller næringsdrivende mot godtgjøring,
og kan heller ikke engasjere seg i salg av varer og tjenester som har med gravplassen å gjøre.
§ 11. ORDEN OG VERDIGHET
11.1 På gravplassene skal det være ro og orden. Hunder skal føres i bånd. Små barn må ha følge
med, eller være under tilsyn av voksne.
11.2 Det er forbudt å kjøre bil på gravplassene. For nødvendig kjøring kan det søkes Kirkelig fellesråd
om dispensasjon. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.
11.3 Visne blomster, kranser og annet avfall legges på anvist sted eller fjernes fra gravplassene.
11.4 Ingen må gjøre skade på gravsteder, plantninger eller andre anlegg på gravplassen. Skade som
påføres andres eiendom, skal straks utbedres av skadevolder. Hvis dette ikke skjer, blir forholdet
anmeldt.
Revidert utgave vedtatt av Andøy kirkelige fellesråd i møte dato 3. november 2016.
Godkjent av Sør-Hålogaland bispedømme dato 29. november 2016.
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