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L

und kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund
kommune sine innbyggere, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Kirkelig fellesråd er også ansvarlig for at gravplassene forvaltes og
driftes i henhold til Gravferdsloven og tilhørende forskrifter.
I denne brosjyren gir vi informasjon og presenterer kirken sine tjenester
knyttet til begravelser, bisettelser og forvaltning av gravplassene. Har du
spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med kirkevergen, mobil
90769988.

Ansvar for gravferden
Ved dødsfall betinger gravferdsloven at en enkeltperson er ansvarlig for
gravferden. Vedkommende skal blant annet avgjøre hvilket gravsted den
avdøde ønskes begravet og hvem som skal være fester, dvs ansvarshavende
og kontaktperson for gravstedet.

Begravelse
De fleste familier velger ved dødsfall å engasjere begravelsesbyrå. Med bakgrunn i det mandat som gis fra familien, vil byrået være behjelpelig med å
påta seg ansvar og ordne det praktiske i forbindelse med gravferden.

Avhengig av den avdøde sine ønsker, må de pårørende avgjøre om det skal
være kistebegravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. Urnen skal
gravlegges senest 6 måneder etter bisettelse.

Valg av gravsted
Avdøde personer som ved dødsfallet var folkeregisterført i kommunen, har
rett til fri gravplass ved kirkegårdene i Lund og Heskestad. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges,
men det kreves da dekning av kostnadene ved gravferden. Valg av gravsted
gjøres i samarbeid med kirkevergen. Det er kirkevergen som har avgjørelsesmyndighet.

Feste av gravsted
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til
fri grav i fredningsperioden, dvs. 20 år.
Forhandsfeste av gravsted gjøres kun i forbindelse med dødsfall. Et festet
gravsted er et reservert gravstedet ved siden av avdød ektefelle.

Etter at fredningsperioden for et gravsted er utgått, kan avtale forlenges
for perioder av 5 år om gangen. Avtale for et forhandsfestet gravsted forlenges for perioder på 5 år. For to av gravfeltene ved Lund kirkegård er
det gravd i dobbel dybde. Det betyr at det ikke er nødvendig å forhandsfeste for gjenlevende ektefelle.

Det betales festeavgift, pr. 2016 er beløpet 750 kroner for en 5-års periode.
Henvendelse om fornyelse av festeavtale blir tilsendt fra kirkekontoret når
avtaleperioden utgår. Når en person dør og hadde festeansvar for et eller
flere gravsteder, sender kirkevergen melding til den person som har
festeansvar for gravstedet til den nå avdøde fester. Denne person evt. Skifteretten har da ansvar for å avklare og melde kirkevergen hvem som overtar
ansvar for disse gravstedene.
Den som er ansvarlig for gravferden, må oppnevne en festeansvarlig for
gravstedet. Alle gravsteder hvor det er montert gravminne, skal ha en fester.

Bruk av et eksisterende gravsted
En grav kan benyttes til ny gravlegging når det er gått 20 år etter siste
gravlegging. Urne kan likevel settes 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 festeansvarlig
for gravstedet.

Montering og ansvar for gravminne
Lovverket fastsetter retningslinjer for utforming av et gravminne i forhold
til tekst, kvalitet og dimensjon. Det er anledning til å montere gravminne
på hvert gravsted. Montering av gravminne kan normalt ikke skje før 6
måneder etter gravlegging.

Et gravminne kan veie opp til 300 kg og ha en brede på inntil 85 cm.
Høyde kan være opp til 150 cm og tykkelsen opp til 60 cm. Det skal sikres
med fundament og stålbolter som binder sammen fundament og
gravminnet. Fundamentet skal være dobbelt så bredt som gravminnet. Det
er fester sitt ansvar at gravminnet er forsvarlig sikret.

Pynting og vedlikehold ved gravstedet
Foran gravminnet kan det såes til med gress, eller opparbeide et plantefelt
i høyde med bakken omkring. Plantefeltet kan ikke være lengre enn 60 cm
målt fra bakkant av gravminnet. Vekster kan ikke overstige gravminnet sin
høyde eller strekke seg ut over plantefeltet. Ved å montere en plate i
plantefeltet, må platen ha et hull som beplantes. Det kan ikke monteres
lenger frem enn 60 cm målt fra bakkant av gravminnet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Rester fra blomster, kranser, gravlykter skal
kastes på anvist sted. Gravlykt kan monteres på gravminnet, men innenfor ytterkant av gravminnet.
Setninger og etterfylling av jord
Alle gravesteder vil etter en tid synke. Det kan forekomme like etter, eller
flere år etter gravferden. Når torva på gravstedet synker, må det etterfylles
med jordmasse. Det hender også gravminnet siger og blir stående skeivt.
Gravplassansatte har regelmessig tilsyn om det er behov for etterfylling.
Oppretting av gravminne er fester sitt ansvar. For oppretting og oppussing av gravminner, kan begravelsesbyrå eller andre steinleverandører
kontaktes.
Gravstell
Beplantning er viktig for å ha et vakkert gravsted. Kirkevergen har gode
ordninger for dem som ønsker hjelp til dette. Ved å innbetale et beløp
gjøres avtale om stell og beplantning for en periode, normalt 20 år.

Når grav skal slettes
Dersom ikke festeavtalen blir fornyet, blir gravstedet slettet når fredningstiden eller festetiden er utgått. Dersom det er registrert festeansvarlig
person, blir ingen gravsteder slettet før det er gitt melding til den person
som har festeansvaret. Eiendomsretten til gravminnet tilhører de pårørende.

Til deg som skal besøke gravplassen
Alle er velkommen til å besøke gravplassene i Lund. Opphold og ferdsel
må foregå på en verdig måte og i samsvar med gravplassen sin egenart.
Gravplassene i Lund har automatisk vanningsanlegg. Det er vannposter,
benker og utplassert beholdere for avfall.

Generelt
Denne orienteringen er utarbeidet jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21, sist endret 26.aug
2011. Forskrifter til samme lov, sist endret 18.des 2012.

Begravelsesbyrå i området
Landes Begravelsesbyrå, vakttelefon 90098006 – www.landes.no
Begravelsesbyrået Puntervold, vakttelefon 9005050 – www.puntervoll.no
Moi begravelsesbyrå, vakttelefon 95050700
Lister Begravelsesbyrå, vakttelefon 48955200 – www.listerbegravelse.no

Serviceerklæring
Ansatte ved gravplassene har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges
med verdighet og respekt for den enkelte sin tro og livssyn. Graven skal
være klar i god tid før begravelsen og fremstå ryddig og sikker. Det skal
være ryddet adkomst for gravfølget og nødvendig utstyr skal være utplassert. Graven skal lukkes og pyntes straks gravfølget har forlatt gravplassen.
Dersom de pårørende ikke selv fjerner blomster/kranser når de er visnet,
blir disse fjernet av gravplassansatte. Det er et mål å stelle gravplassen slik
at den får en verdig standard og blir et kjært sted å komme til.

Søk i gravregisteret
På nettsidene våre www.lund.kirken.no er det mulig for søk i gravregisteret. Ved å søke på navn til avdøde, kan en finne både navn, fødselsdato,
dødsdato, gravlagtdato, bilde av gravminnet, kart over gravlunden og
plassering av gravstedet. En kan også benytte QR-koden vår for å besøke
gravplassdatabasen. QR-koden finner du på infotavlene ved kirkene.
Kontaktinformasjon :
Lund kirkekontor, Stasjonsveien 7, 4460 Moi
www.lund.kirken.no
kirkevergen@lund.kirken.no
mobil til kirkevergen 90769988
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