KIRKEGÅRDENE I EVJE OG HORNNES
Når en av våre nærmeste dør eller vi får ansvar for et gravsted, er det som oftest mye som virker nytt og
ukjent. Hvem gjør hva? Hvem har ansvar for gravstedet? Hva betyr det å "feste" et gravsted. Informasjonen
nedenfor gir deg svar på noen spørsmål.
Informasjon er utarbeidet av på bakrunn i gravferdsloven av 7. juni 1996, forskriftene til loven og
kirkegårdsvedtektene for kirkegårdene i kommunen. Dokumentene kan fås ved henvendelse til kirkekontoret.
Å SØRGE FOR GRAVFERD
Etter gravferdslovens bestemmelser er det en person som skal sørge for gravferden.
Dette innebærer at vedkommende skal ta de nødvendige beslutninger om hvor den avdøde skal gravlegges,
om gravferdshandlingen skal være i kirkelig eller annen regi og bestemme hvem som skal være ansvarlig for
gravstedet.
Henvendelse om gravlegging fremlegges av den som sørger for gravferden. Dette kan gjøres ved å kontakte
begravelsesbyrå eller kirkevergen.
Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal den som sørger for gravferden, gi melding om
gravferden skal avsluttes med kistebegravelse eller kremasjon og urnenedsettelse.
Den som er ansvarlig for gravferden, bør så langt som mulig respektere avdødes ønsker. Når det gjelder
kremasjon, kreves det at avdødes vilje følges.
VALG AV ENKEL KISTEGRAV ELLER FESTET GRAVSTED
Ved gravlegging av kiste, kan det enten velges enkeltgrav eller festet gravsted.
Når en enkeltgrav tas i bruk, betegnes det som frigrav, og er fri for betaling i fredningstiden som er 20 år.
Alle personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på den kirkegården i
kommunen en måtte ønske.
Den som er ansvarlig for fri grav, blir gitt anledning til å feste graven videre hvert 10 år ved fredningstidens
utløp.
Når det har gått 80 år etter siste gravlegging, kan gravstedet ikke gjenfestes uten etter særskilt godkjenning av
Evje og Hornnes sokneråd.
I stedet for å ta i bruk ny enkel kistegrav, kan det gravlegges i festet gravsted. Et festet gravsted består
vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister. Etter søknad kan det innvilges gravsted med plass til tre
kister.
Den som sørger for gravferden reserverer en kistegrav ( eller 2 ) ved siden av den som tas i bruk. En betaler
da for å skaffe seg en tidsbegrenset rett til å disponere et gravsted. Festetiden er p.t 10 år. Den første
graven som tas i bruk i et festet gravsted er fri for betaling så lenge den er fredet.

Evje og Hornnes sokneråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på
kirkegård i kommunen. Det kreves da dekning av kostnadene ved gravferden.
Å BENYTTE EKSISTERENDE GRAVSTED
En grav kan benyttes til ny gravlegging når fredningstiden er ute, d.v.s når det er gått 20 år etter siste
gravlegging. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden ikke er utløpt. Når det er ønske om

å benytte et eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden innhente tillatelse fra den som er fester
av gravstedet.
ANSKAFFELSE AV GRAVMINNE
Det er anledning til å sette opp gravminne på hvert gravsted. Dette kan tidligst skje 3 måneder etter
gravlegging. I mellomtida ordner graveren med merke hvor den avdøde sitt navn settes på. Videre sørges det
for at graven blir planert og tilsådd.
Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal
være identisk med navnet på den som er gravlagt.
Soknerådet kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn
der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet
Et gravminne kan veie opp til 300 kg og ha en bredde på opp til 85 cm. Høyden kan være opp til 150 cm og
tykkelsen opp til 60 cm. Det skal sikres med fundament og stålbolter som forbinder fundament og
gravminnet.
Soknerådet har undertegnet avtaler med de lokale begravelsesbyråene at gravminnene som plasseres på
kommunens kirkegårder skal tilfredsstille forskriftenes krav.
Eieren av gravminnet, er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall.
Soknerådet er ikke ansvarlig for skade på gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens
betjening.
PYNTING PÅ GRAVSTED
Foran gravminnet kan det såes til med gress, eller opparbeides et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Plantefeltet kan ikke være bredere enn gravminnet eller stikke lenger fram en 60 cm fra bakre kant av
gravminnet. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Der
flere graver utgjør ett gravsted, kan plantefeltet anlegges langs gravminnene, men ikke ut over første og siste
gravminnes sidekanter.
Plantefelt kan innrammes med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring, men det anbefales
ikke. Dersom natursteinskanten blir liggende uryddig, og dette medfører ulempe for klipping av plenen, har
kirkegårdsbetjeningen anledning til å fjerne den. Løse dekorgjenstander (lykt, krans, blomsterbukett m.m),
skal fjernes etter bruk.
Ved kirkekontoret er det mulig å gjøre avtale om stell av plantefelt. Nærmere
orientering om ordningen ved kirkekontoret.

BETALING AV FESTEAVGIFT M.M.
En fri kistegrav er fri for betaling i fredningstida. Etter fredningsperioden kan den festes. Festet
grav kan gjenfestes når festeperioden utgår.
For tiden (2019) er festeavgiften kr 1000,- pr. grav. Festeperioden er 10 år.
Når festetiden eller fredningsperioden for en grav opphører, sender kirkekontoret ut festeavtale eller fornyet
festeavtale og bankgiro til den som er ansvarlig for gravstedet. Det er derfor viktig at det gis beskjed om
adresseendring etc.

NÅR GRAV SKAL SLETTES
Dersom det ikke er ønske om videre feste av gravstedet, blir det slettet når fredningstiden eller festeperioden
er utgått. Eiendomsretten til gravminnet tilhører de pårørende.
VED BESØK PÅ KIRKEGÅRDEN
Opphold og ferdsel må foregå på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende
på noen.
DIVERSE
Det er Evje og Hornnes sokneråd som er ansvarlig for drift og vedlikehold av kirkegårdene i Evje og
Hornnes.
Har du behov for flere opplysninger, kontakt kirkevergen eller graverne.
KONTAKTPERSONER:
Graver i Evje og Hornnes kirker:
Thorbjørn Leifsen
Telefon 915 19 764
epost: thor-lei@live.no
Kirkeverge: Sjur Høgetveit
Kyrkjekontoret, Ljosheimvegen 1
Telefon 37 93 03 33
Telefaks 37 93 14 88
epost:
sjur.hogetveit@evje.kirken.
no

