Vedtekter for kirkegårdene i Øyer kommune
Gravplan
Kirkegård/gravlund inndeles i gravfelt og enkeltgraver. Hver grav skal ha sitt eget nummer. Gravene
skal kunne måles ut fra målemerker.
Det skal foreligge gravplan i målestokk 1:100. Planen skal vise hver enkelt grav med nummer og gi
opplysninger om hvem som er gravlagt i vedkommende grav.
Gravlegging
Kirkegårdsmyndighetene fastsetter tidspunktet for den enkelte gravlegging.
Fri grav og feste av grav
Alle som bor i kommunen når de dør, har rett til fri grav. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i
fredningstiden. Fredningstiden for graver er 20 år. Ved gravlegging av askeurne i dette tidsrom, regnes
ny fri gravperiode fra siste gravlegging.
Den som er ansvarlig for en fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp.
Feste av gravsted
Kistegraver kan festes sammen som ett gravsted slik at det reserveres grav til ektefelle/samboer eller
annen nær slektning. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. Den grav som tas i
bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden. Neste grav som tas i bruk i gravstedet, er festet grav
som det betales avgift for.
Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i gravstedet. Når festeren dør, skal
dødsboet gi melding til kirkegårdsmyndighetene om hvem festet ønskes overført til.
Anonym grav
Anonym grav er en grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for
kirkegårdsmyndighetene.
Gravregister
I tillegg til gravplan skal det for hver kirkegård/gravlund foreligge et kronologisk register over alle
gravlagte. Registeret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav,
hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår.
Merking av grav
På fri grav som ikke er anonym grav, og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne.
Gravminne er et minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare være ett
gravminne på hvert gravsted.
Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne. Eieren skal besørge
fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom kirkegårdsmyndighetene fjerner gravminne,
skal navn og data tas bort.
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Gravminne
Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig. Det navn som settes på skal
være identisk med navnet på den som er gravlagt.
Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite
vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og
vedlikehold av kirkegården.
Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm. På graver
mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm og bredere enn 75 cm.
Godkjenning og sikring av gravminne
Kirkegårdsmyndighetene skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp. Gravminne skal
monteres på anvist plass.
Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm og 12 mm tykke syrefaste
bolter.
Ansvar for gravminne
Eieren (festeren) er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som
ferdes på kirkegården/gravlunden. Når kirkegårdsmyndighetene finner det nødvendig, skal eieren
varsles med pålegg om å bringe gravminnet i samsvar med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter.
Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan
kirkegårdsmyndighetene iverksette tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder
fjerne gravminnet.
Beplantning på grav
Kirkegårdsmyndighetene vil sørge for at graven blir planert og tilsådd med gras.
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må
ikke være bredere enn gravminnets bredde, og skal ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra
gravminnets bakkant. Det er ikke anledning til å ramme inn plantefeltet. Det kan heller ikke plantes
vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Plantefelt som ikke
vedlikeholdes, vil bli tilsådd med gras.
Orden og verdighet
Kirkegård og gravlund skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart
tilsier.
Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegård/gravlund skal skje på en sømmelig og minst
mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen.
Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.
Kirkegårdsmyndighetene er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr, med mindre skaden
skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens/gravlundens betjening.
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