Gravferd i Nome kommune
- Holla & Helgen sokn - Lunde & Flåbygd sokn –
2021

Informasjon om gravferd
i Nome kommune 2021
Det er vondt å miste en som står
oss nær. Tiden etterpå er preget av
mange følelser og reaksjoner. I
løpet av de første dagene må
innholdet i gravferden bestemmes.
Det er mye å ta stilling til og mye å
sette seg inn i.
Dette er en informasjonsbrosjyre
for deg som har eller vil få et
forhold til gravplassene i Nome
kommune. Ved spørsmål, er det
bare å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du på baksiden
av brosjyren.

Festeavgift 2021
Festeavgift betales for graver hvor
frigravperioden har opphørt. Det
må også betales festeavgift for
reserverte graver. (Reserverte
graver ved dødsfall:
20 år*kr 250,- = kr 5000,-).
Et gravsted kan bestå av flere
graver. Det er vanlig å ha to graver
under en gravstøtte, i noen tilfeller
er det flere graver. Satsen for
festeavgift fra 2021 er kr. 250,- pr.
år pr. grav. Festeavgiften betales
vanligvis for 15 år av gangen.

Kirkegårdene i Nome
Holla & Helgen sokn:
- Gamle & nye Kronborg kirkegård
- Romnes kirkegård
- Helgen kirkegård
- Holla kirkegård
Lunde & Flåbygd sokn:
- Lunde kirkegård
- Flåbygd kirkegård
- Landsmarka kirkegård

Hva vil det si å være fester?
Ordet ”feste” tilsvarer ”reservere”.
Man reserverer gravplassen slik at
den ikke kan gjenbrukes før man
selv vil. Den som er oppført som
fester er ansvarlig for gravplassen,
og er den personen Nome kirkelige
fellesråd forholder seg til i alt som
har med denne gravplassen å gjøre.

Vedtekter for gravplassene
i Nome kommune
Vedtektene er gitt i medhold av lov
7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser,
kremasjon og gravferd
(Gravferdsloven) § 21. Vedtatt i
Nome kirkelig fellesråd 03.11.2014.
Godkjent i Agder og Telemark
bispedømmeråd 07.01.2015.

§ 1 Gravplasstilhørighet
Avdøde personer i Nome kommune
skal fortrinnsvis gravlegges på den
gravplass de sokner til, forutsatt at
de ikke gravlegges i en annen
kommune.
De som bor utenfor kommunen
kan få gravplass mot å betale den
avgift som er fastsatt (nedfelt i
utleiereglement for kirkene i
Nome).
Holla kirkegård er tatt ut av bruk
for kistegraver, men kan benyttes
til urnegraver.
§ 2 Fredningstid og festetid
Fredningstiden for urne- og
kistegraver er 20 år med følgende
unntak:
Fredningstid for Gamle Kronborg
kirkegård, felt 4 er 40 år.
Fredningstid for Flåbygd kirkegård,
felt C er 40 år.
Med fredningstid menes tida fra
gravlegging til mulig gjenbruk av
gravsted.

§ 3 Feste av grav
Når ny kistegrav tas i bruk, er det
mulig å reservere en grav ved siden
av. Når behovet tilsier det, kan man
etter søknad til Nome kirkelige
fellesråd, søke om en ekstra grav i
tillegg. Disse gravene utgjør da et
gravsted. Feste av grav kan bare
skje i forbindelse med dødsfall.
Den første grava som tas i bruk i et
nytt gravsted, er en fri grav i
fredningstida (20 år).
Når fredningstida for en fri grav
eller festetida for en festa grav er
ute, kan gravstedet festes for nye
15 år. Når det er gått 60 år etter
siste gravlegging, kan festeavtalen
ikke fornyes uten spesielt
samtykke fra Nome kirkelig
fellesråd. I god tid før festetida er
ute, skal festeren varsles. Er festet
ikke blitt fornyet innen 6 måneder
etter forfall, faller gravstedet
tilbake til gravplassen.
Festeren har rett til å bestemme
hvem som skal gravlegges i graven
og forsyne graven med gravminne
samt ellers rå over den, om ikke
annet følger av gjeldende
bestemmelser. Festeren har plikt til
å holde graven i hevd.
Dersom samtykke til bruk av grav
ikke kan innhentes hos den
ansvarlige festeren, kan Nome
kirkelig fellesråd ta avgjørelse om
gravlegging.

Fester plikter å melde
adresseforandring.
§ 4 Grav og gravminne
Kirkegårdsarbeiderne vil sørge for
at grava blir planert etter gravlegging og sådd til så snart det lar
seg gjøre. Det kan monteres ett
gravminne pr. gravsted. Montering
av gravminne kan tidligst skje tre
måneder etter gravlegging av kiste.
I mellomtiden ordnes det med et
merke med den avdøde sitt navn.
Den som fester grava, er ansvarlig
for gravminnet.

av gravplassen eller en grav er av
en viss alder, gir uttrykk for en
interessant personhistorie eller er
unikt.
Lukka lysbokser (lykter) må fjernes
etter bruk. Fastmontert lykt eller
liknende på siden av gravminnet er
ikke tillatt (men foran).
Det er ikke kirkegårdsarbeiderne
sitt ansvar å rette opp et gravminne. Festeren har selv ansvar for
dette. Dersom gravminnet står i
fare for andre, blir fester kontaktet.

Vi viser til forskrift om «Lov av
gravplasser, kremasjon og
gravferd» (Gravferdsloven) § 23
Dimensjoner og § 24 Sikring, hvor
det står nærmere beskrevet
størrelse og sikring av gravminnet
på gravplassen.
På nytt festet gravsted plasseres
gravminnet sentralt i bakkant av
den første gravlagte. Nome kirkelig
fellesråd skal godkjenne
gravminnet og fundament før det
settes opp på gravplassen.
Nome kirkelig fellesråd kan vedta
at et område av gravplassen eller
enkeltgraver med gravminner og
annet utstyr skal bevares.
Dette gjøres i samråd med fester.
Slikt vedtak kan m.a.o. gjøres
dersom gravminnet på et område

§ 5 Plantefelt
Framfor gravminnet er det
mulighet til å opparbeide plantefelt
i høyde med bakken omkring.
Plantefeltet må ikke være bredere
enn bredden på gravminnet. Det
kan ikke stikke lengre fram enn 60
cm, målt fra bakkant på gravminnet. Det kan ikke plantes
vekster som overstiger høyden på
gravminnet eller går utover plantefeltet. Det er festers ansvar å klippe
gress rundt gravminnet og plantefelt.

Det er fra 01.01.2014 ikke
anledning til å ha blomsterplater/
bedplate/kantstein eller faste
dekorasjoner i plantefeltet.
Dette har ikke tilbakevirkende
kraft. Nome kirkelig fellesråd tar
ikke økonomisk ansvar dersom
blomsterplater/ bedplate/kantstein
blir ødelagt. Løse dekorasjoner skal
fjernes etter bruk.

Gravstellavtalene blir forvaltet av
Nome kirkelig fellesråd. Det
innbetalte beløpet, med tillegg av
renter, skal dekke utgiftene til
vanlig stell av gravstedet så langt
beløpet rekker. Det opprettes i
hvert enkelt tilfelle en avtale om
gravstell.

§ 6 Plantemateriale
Planter, kranser og liknende
materiale som brukes ved gravferd
eller ved pynting av grav og som
ender som avfall, skal i sin helhet
være komposterbar.

Avtale om gravstell kan ikke
opprettes med lenger varighet enn
festetiden eller en tilsvarende
periode. Dersom det i avtaletiden
oppstår økonomiske forhold der
midlene ikke strekker til, skal
Nome kirkelig fellesråd gi melding
om dette til festeren. Det er da
mulighet til å øke fondet slik at det
varer tida ut. I motsett fall vil
vedlikeholdet opphøre når midlene
er brukt opp.

§ 7 Stell av grav
En hver fester for frigrav har rett
og plikt til å stelle den grava fester
har ansvar for. Plantefelt som ikke
blir plantet og stelt, skal sås til av
festeren. Dersom ikke dette blir
gjort, blir det gjort av kirketjenerne. Nome kirkelig fellesråd
kan sørge for årlig planting og stell
av grav mot egen avtale om
gravstell og forskuddsvis betaling.

Dersom det er midler igjen av
fondet når tida er ute, kan de
brukes av Nome kirkelig fellesråd
til å gjøre gravplassen vakrere.
Gravstellavtalene forvaltes felles,
men Nome kirkelig fellesråd fører
eget regnskap for hver inngått
avtale, som revideres årlig. Det er
mulighet til å beregne provisjon for
administrasjon og revisjon av
fondsmidlene.

Det er ikke mulighet til å ramme
inn grava eller deler av den med
hekk eller dødt materiale.

§ 8 Avtale om gravstell
Ved innbetaling av et bestemt
beløp fra fester eller ansvarlig for
fri grav, vil Nome kirkelig fellesråd
overta ansvar for planting og stell
av gravstedet.

§ 9 Bårerom / kapell
Bårerom disponeres av Nome
kirkelig fellesråd og skal brukes til
oppbevaring av døde i tiden frem
til gravferden. Ingen har tilgang
uten tillatelse. Liksyning og
samvær i bårehus/kapell kan bare
finne sted, når den ansvarlige for
gravferden ønsker det.

§ 10 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å
drive virksomhet i tilknytning til
gravplassen må innhente tillatelse
fra Nome kirkelig fellesråd.
Tillatelsen kan trekkes tilbake
dersom vedkommende ikke retter
seg etter de regler som gjelder. Slik
virksomhet kan bare omfatte
montering og vedlikehold av
gravminner, planting og stell på
graver.
Kirketjernene, kan ikke mot direkte
betaling, utføre tjenester for
private eller næringsdrivende.
Etter avtale med Nome kirkelig
fellesråd kan kirketjenerne utføre
oppretting/ vedlikehold av
gravminne mot betaling til Nome

kirkelig fellesråd. Slike arbeidsoppgaver skal være nedfelt i kirketjenernes arbeids-beskrivelse, og
godtgjørelse skal betales inn til
Nome kirkelig fellesråd.
§ 11 Ansvarsforhold
Nome kirkelig fellesråd er ikke
ansvarlig for skader på graver og
gravutstyr ved naturhendinger,
hærverk, tyveri eller lignende.
Nome kirkelig fellesråd er heller
ikke ansvarlig for skader på graver
i nærheten av grav som graves opp
eller igjen med mindre det er utvist
uaktsomhet fra kirketjenerne.
§ 12 Omlegging eller nedlegging
av kirkegård
Nome kirkelig fellesråd har, om det
er nødvendig, anledning til å foreta
omlegging av gravplassen eller
deler av den, slik som oppfylling
eller kartlegging som medfører
flytting av gravutstyr, uten at dette
bryter med forutsetningene for
feste. Når en gravplass eller deler
av den blir nedlagt, kan ingen kreve
erstatning for de rettigheter som
da faller bort.

§ 13 Diverse
Gravplassfreden må ikke forstyrres
med lek eller støy. Kjøring på
gravplassen må bare foregå etter
avtale med Nome kirkelig fellesråd
eller kirketjenerne. Sykling og
jogging er forbudt.
Lufting av hunder/ løse hunder på
gravplassen er ikke tillatt.

med diktlesning eller fremføring av
musikk.

Etter stell av grav må alt avfall
fjernes og legges på tilviste plasser.
Sortering av komposterbart avfall
fra annet avfall må gjennomføres
når det er lagt til rette for det.
Redskap som tilhører gravplassen
skal settes på plass etter bruk.

Urnen kan ikke leveres ut før det
foreligger en erklæring fra
kirkevergen på stedet hvor urnen
skal gravlegges. Urnen blir sendt til
kirkevergen. Urnen skal, som
hovedregel, ikke leveres ut til de
pårørende. Gravlegging av urnen
skal skje seinest 6 måneder etter
dødsfallet. (§ 12 Lov om
kirkegårder kremasjon og
gravferd). Pårørende avtaler
tidspunkt for urnenedsettelse med
kirkevergen.

Alle som steller et gravsted plikter
å rette seg etter gjeldende lovverk,
forskrifter og pålegg fra Nome
kirkelig fellesråd og kirketjenerne.

Urnenedsettelse
Det er mest vanlig med kremering i
byene. Svært få ønsker å kremeres
her i Nome kommune, men det
forekommer.
Ved urnenedsettelse finnes det
ingen strenge seremonielle
formkrav. Dersom gravferdsritualet
allerede har blitt gjennomført, er
det ikke nødvendig at prest eller
annen seremonileder er tilstede når
urnen settes ned på gravstedet. Om
man planlegger en seremoni med
prest/seremonileder, bør de få
beskjed om dette. Mange
gjennomfører en urnenedsettelse

Retningslinjer for nedsettelse
av urner
Etter kremasjon skal askeurnen
oppbevares hos kirkegårdsmyndighetene der hvor
urnenedsettelsen skal finne sted.

Ettersom jordpåkastelse blir gjort
under bisettelsen, er det ikke noen
formelle krav når det gjelder
urnenedsettelse. De pårørende må
derfor avtale dette med
kirkevergen.

Som hovedregel er det tre
alternativer for nedsettelse av
askeurner:
1. Urnen settes ned på
gravplassen av de pårørende
i samråd med kirketjener
eller kirkegårdspersonell.
2. Kirketjener setter ned urnen
på gravplassen uten at de
pårørende deltar.
3. Urnen settes ned på
gravplassen med prest til
stede, som holder en enkel
seremoni.

Askespredning
Fylkesmannen kan, ut ifra søknad
fra personer som har fylt 15 år, gi
samtykke til at den som sørger for
gravferden sprer asken for vinden.
Dersom avdøde ikke har søkt om
askespredning, kan den som sørger
for gravferda søke om å få spre
asken dersom det er sannsynlig at
avdøde ønsket askespredning.
Kirkekontoret kan være behjelpelig
med søknad. Fylkesmannens
vedtak kan påklages til
departementet. Urnen leveres inn
igjen til kirkekontoret/krematoriet
etter at asken er spredt.

Stell av gravsteder
Stell av gravsteder

Beplantning og stell er en viktig del av en vakker kirkegård. Kirkevergen har gode
Beplantning
og stell
en viktig
deltilav
en vakker
kirkegård.
Kirkevergen
ordninger
for dem
somer
ønsker
hjelp
dette.
Ta kontakt
med oss
for mer har
gode ordninger
for dem
somdu
ønsker
hjelp
dette. Ta kontakt
informasjon.
På neste
side ser
hvordan
vårtilgravstellsavtale
sermed
ut; oss for
mer informasjon.

Nome kirkelige fellesråd
Rådhuset, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

AVTALE OM STELL AV GRAVSTED: ÅRLIG GRAVSTELL
Det inngås avtale mellom:
_________________________________________________________________________
(fester / ansvarlig for gravstedet, navn og adresse)
og Nome kirkelige fellesråd, org.nr.976.991.532
Nome kirkelig fellesråd overtar ansvaret for stell av følgende gravsted:
Feste nr. __________________ på ___________________kirkegård:
__________________________________________________________________________
(Grav-id, navn på gravlagte, gravlagt år)
Avtalen omfatter kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. Det vannes og lukes
etter behov. Vi fjerner sommerblomster i september og dekker graven med granbar før
Allehelgensdag. Sesongen varer i 5 måneder (mai – september).
Pris kr. 1350,- i 2021. Prisen indeksreguleres hvert år.
Avtalen gjelder til den sies opp. Dette må gjøres skriftlig. Dersom det ikke har
kommet inn penger på konto innen 20. april, vil det ikke bli plantet.
Prisen dekker kjøp av blomster, administrasjonsgebyr og utgifter til gravstell.
Det første året kommer kjøp av selvvanningskasse på kr. 800,- i tillegg.
Det vil bli sendt ut faktura. Avtalen er ikke gyldig før det er gjort innskudd på konto.
Avtalen utstedes i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

Ulefoss,

/

20…..

_________,

/

20…..

_________________________

____________________________

for Fellesrådet

fester / ansvarlig for gravsted

Ett eksemplar av signert avtale returneres:
Nome kirkelige fellesråd
Ringsevja 30
3830 Ulefoss
Telefon: 35 94 62 62
E-post: kirken@nome.kirken.no

Nome kirkelige fellesråd
Rådhuset, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

AVTALE OM STELL AV GRAVSTED: GRAVSTELLFOND
Det inngås avtale mellom:
_________________________________________________________________________
(fester / ansvarlig for gravstedet, navn og adresse)
og Nome kirkelige fellesråd, org.nr.976.991.532
Fellesrådet overtar ansvaret for stell av følgende gravsted:
Feste nr. __________________ på ___________________kirkegård:
__________________________________________________________________________
(Grav-id, navn på gravlagte, gravlagt år)
Avtalen omfatter kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. Det vannes og lukes etter
behov. Vi fjerner sommerblomster i september og dekker graven med granbar før
Allehelgensdag. Sesongen varer i 5 måneder (mai – september).
Pris kr. 1350,- i 2021. Prisen indeksreguleres hvert år.
Stell av graven varer så lenge det er midler, men ikke lenger enn festetida.
Dersom midlene ikke strekker til for hele perioden, kan det settes inn nye midler slik at
gravstellet varer ut festetida. Skulle det likevel være midler igjen når festetida er ute eller
dersom gravstellavtale avsluttes, skal disse midlene brukes til forskjønnelse av kirkegårdene
i Nome kommune.
Prisen dekker kjøp av blomster, administrasjonsgebyr og utgifter til gravstell.
Det første året kommer kjøp av selvvanningskasse kr. 800,- i tillegg.
Startbeløp kr…………………………………… settes inn på konto nr. 2665.09.32748 i
Sparebank1 Telemark. Innskuddet skal merkes med navn på gravsted.
Avtalen er ikke gyldig før det er gjort innskudd på konto.
Avtalen utstedes i to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.
Ulefoss,

/

20…..

_________________________
for Fellesrådet

_________,

/

20…..

____________________________
fester / ansvarlig for gravsted

Ett eksemplar av signert avtale returneres:
Adresse: Nome kirkelige fellesråd, Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telefon: 35 94 62 62. E-post: kirken@nome.kirken.no

Priser 2021
Tilbud

Pris

Festeavgift for 1 grav i 15 år (250 kr x 15 år)

3.750,-

Reservering av grav for 20 år (250 kr x 20 år)

5.000,-

Festeavgift kr. 250,- pr. grav pr. år
Gravstellsavtale pr. år eller fond etter avtale:
Kjøp av planter 2 ganger pr. år, vanning, luking og ettersyn.
Ved opprettelse av ny avtale, kommer engangsavgift på
selvvanningskasse (kr. 800,-)

250,1.350,-

Selvvanningskasse

800,-

Krans til jul (kun de med gravstellavtale)

500,-

Oppretting og sikring av gravstein

500,-

Fjerning av gravstein

500,-

Flytting av gravstein

500,-

Utleie av kirken til konsert. Pris + 10 % av billettinntekter

1.500,-

Utleie av kirken til vielse (utenfor sokn)

1.100,-

Gravferd – utenfor sokn
Inkl. bruk av kirke/kapell kr. 1100,Bruk av organist kr. 800,- + åpning/lukking av grav kr. 1500,-

3.400,-

Bisettelse utenfor sokn
Inkl. bruk av kirke/kapell kr. 1100,Bruk av organist kr. 800,- Åpning/lukking av urnegrav kr. 500,-

2.400,-

Leie av organist til gravferd / vielse (utenfor sokn)

800,-

Leie av kirke/kapell til gravferd (utenfor sokn)

1.100,-

Åpning/lukking av kistegrav (utenfor sokn)

1.500,-

Åpning/lukking av urnegrav (utenfor sokn)

500,-

Kontakt oss
Nome kirkelige fellesråd
Besøksadresse:
Nome rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss
E-post: kirken@nome.kirken.no
Kirkeverge
Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62
95 72 72 14
E-post:
mona@nome.kirken.no
Holla og Helgen menighetskontor
Besøks- og postadresse:
Nome rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss
Hjemmeside: www.hollaoghelgen.no
Lunde og Flåbygd kyrkjelydskontor
Besøks- og postadresse:
Brugata 5
3825 Lunde
Hjemmeside: www.lundekirken.no

Gravplass søk på nett:
Gå inn på menighetenes hjemmesider
for å søke på gravplasser i Nome på nett.

