Lokalt reglement/vedtekter for kirkegårdene i Beiarn sokn
Kirkegårdsvedtekter
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Kirkegårdstilhørighet
 Gravlegging generelt
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i
kommunen, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune.
Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i et annet
sokn eller i en annen kommune mot slutten av livet.
Fredningstid og festetid
 Fredningstid
Fredningstid for urnegraver og kistegraver settes til 40 år etter siste gravlegging har funnet
sted.
Jfr. Gravferdslovens § 8.
 Fri gravperiode
Festetid for gravsted er 20 år (fri gravperiode).
 Videreføring av feste
Festetiden videreføres dersom graven holdes i hevd og en fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en
forsvarlig drift av kirkegården.
 Gravsted og grav ved siden av
Ved feste av grav ved siden av, utgjør de tilsammen ett gravsted.
Festetiden på 20 år regnes da fra første gravlagte person.
Feste av grav
 Grav ved siden av
Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av etter søknad til Beiarn
kirkelige fellesråd ved kirkevergen.
Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.
 Fornyelse
Hvis festet ikke fornyes innen 6 måneder etter at ansvarlig (fester) er underrettet om fornying,
faller gravstedet tilbake til kirkegården.
 Fellesrådets myndighet
Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av graven ikke kan innhentes, kan
Beiarn kirkelige fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
 Plikter
Fester plikter å melde adresseendringer.
 Maksimal festetid
Maksimal festetid er bestemt til 60 år, og regnes fra den siste gravlagte person.
Grav og gravminne
 Generelt
Kirkegårdsarbeiderne vil besørge graven planert og tilsådd i rimelig tid etter gravlegging.
 Gravminne
Montering av gravminne kan tidligst skje 4 måneder etter gravlegging av kiste.
I mellomtiden ordner kirkegårdsarbeiderne med et merke, hvor avdødes navn settes på.
 Plassering
På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den grav som er tatt i bruk og
sentreres på gravstedet etter neste gravlegging.
Dette besørges av den ansvarlige eller andre som er engasjert til å gjøre dette.
 Skader på gravminne
Beiarn kirkelige fellesråd er ikke ansvarlig for skader på gravminne eller gravutstyr slik som
"nips" o.a. med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdsarbeiderne.
 Godkjenning av gravminne
Beiarn kirkelige fellesråd har gjort vedtak om at gravminner skal forhåndsgodkjennes før
oppsett.
Stell av grav
 Generelt
Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle de graver han har
ansvar for.
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Bårerom



7.

Beplantning
Plantefelt som ikke beplantes og stelles blir tilsådd av kirkegårdsarbeiderne. Beiarn kirkelige
fellesråd ved kirkevergen kan være behjelpelig med å få utført beplantning av gravstedet.
Gravlegat
Bestilling av gravlegat rettes til kirkevergen i Beiarn.
Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarshavende med disposisjonsrett til kirkevergen vil
kirkegårdsmyndighetene besørge at det blir utført stell av grav.
Om det er legatpenger igjen etter avtalt tid tilfaller disse Beiarn kirkelige fellesråd.
4. Plantefelt
Foran gravminne er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Feltet skal ikke være bredere enn gravminnet og skal ikke stikke lenger fram enn 60 cm regnet
fra gravminnets bakkant.
Det skal ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høydeeller går ut over plantefeltet.
5. Dekorgjenstander
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
6. Innramming
Det er anledning til å ramme inn gravfeltet med en steinkant eller annet som flukter med
terrenget omkring.
Hel plate med utsparing for beplantning kan også benyttes hvis den er innenfor de forannevnte
grenser.
7. Blomster fra gravferden
Kranser og planter brukt ved gravferden fjernes av kirkegårdsarbeiderne når rimelig tid har
gått.

Bruk av bårerom
Bårerommet disponeres av Beiarn kirkelige fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av
døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang til bårerommet uten etter tillatelse fra
kirkegårdsmyndighetene. Liksyn og båreandakt kan finne sted etter samtykke fra den som
sørger for gravferden.
Næringsvirksomhet
 Virksomhet på kirkegården
De som ønsker å drive virksomhet på kirkegården må innhente tillatelse fra Beiarn kirkelige
fellesråd. Virksomheten skal bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting
og stell av graver. Om kirkegårdsarbeiderne på forespørsel utfører tjenester på kirkegårdene
skal dette foregå utenom normal arbeidstid.

