
KIRKEGÅRDSVEDTEKTER  FOR  BÅTSFJORD  KOMMUNE 
 
Jfr. lov av 07.06.96, nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd 
(gravferdsloven) § 21. 
 
Vedtatt av Båtsfjord kirkelige fellesråd i møte….  26.11.97 
Godkjent av Nord-Hålogaland bispedømmeråd…  24.12.97 
 
§ 1: KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET 
 
Avdøde personer innen kommunen skal gravlegges på Båtsfjord nye kirkegård, 
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. 
 
§ 2: FREDNINGSTID   OG  FESTETID 
 
Fredningstid for kistegraver er 40 år.  Fredningstid for urnegraver er 20 år. 
Festetiden er 20 år. 
 
§ 3: FESTE   AV  GRAV 
 
Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av.  Disse 
gravene utgjør da ett gravsted.   
Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. 
Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 20 år.  Når det er gått 60 år 
etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten særskilt samtykke fra kirkelig 
fellesråd.  Summen av festeperiodene kan likevel ikke overstige 60 år etter siste 
gravlegging. 
I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles.  Er festet ikke fornyet innen 6 
måneder, går gravstedet tilbake til kirkegården. 
Ingen kan gravlegges i festet grav uten samtykke fra festeren.   
Dersom festerens samtykke ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd avgjøre 
spørsmålet om gravlegging. 
Festeren plikter å melde om adresseendring. 
 
§ 4: GRAV  OG  GRAVMINNE 
 
Kirkegårdsbetjeningen vil sørge for planering og tilsåing av grav etter 
gravlegging.  Gravminnet skal settes på fast jord.  Inntil gravminnet er på plass, 
setter kirkegårdsbetjeningen opp et merke med navnet på den avdøde. 
På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i 
bruk og blir stående der for godt. 



§ 5: PLANTEFELT 
 
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 eller på sikt vil overstige gravminnets høyde eller 
går utover plantefeltet.  Det kan heller ikke plantes vekster bak gravminnet. 
Det er heller ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander så som liggende 
plater, blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet.  Løse dekorgjenstander skal 
fjernes etter bruk. 
Det er anledning til å ramme inne plantefeltet med en delt steinkant som flukter 
med terrenget omkring. 
Det er ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk. 
 
§ 6: PLANTEMATERIALE 
 
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 
 
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav 
han har ansvaret for.  Plantefelt som ikke beplantes og stelles blir tilsådd av 
kirkegårdsbetjeningen. 
 
 
§ 8: NÆRINGSVIRKSOMHET 
 
Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester på kirkegården 
for private eller næringsdrivende. 
Kirkegårdsbetjeningen kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller 
tjenester som har med kirkegården å gjøre. 
 
__________     ______________   ______________   __________  _________ 
 
 
 
Båtsfjord kommunestyre har vedtatt at festeavgiften settes til kr. 250,- for 
festeperioden på 20 år. 
 
Kirkevergen. 
 
 


