
VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I MODUM KOMMUNE 

 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. 

Vedtatt av Modum kommunestyre 22. september 2014, erstatter vedtak av 16. juni 2008 

Godkjent av fylkesmannen i Buskerud 5.desember 2014, erstatter godkjenning av 11. august 2008 

 

§  1  -  GRAVPLASSTILHØRIGHET 

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i 

kommunen.  Dette gjelder også om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen 

kommune mot slutten av livet. 

§  2  -  FREDNINGSTID OG FESTETID 

Fredningstid for urnegraver er 20 år. 

Fredningstid for kister er 20 år. 

Festetid er 20 år for nye gravsted, deretter 10 år. 

Anonyme urnegraver kan ikke festes.  Kiste- og urnegraver med felles minnesmerke kan festes, se § 5 

§  3  -  FESTE AV GRAV 

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og, etter søknad til 

gravplassmyndighetene, en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det.  Disse gravene utgjør da et 

gravsted. 

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.  Når fredningstiden/festetiden er ute, kan 

gravstedet festes for nye 10 år.  Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes 

uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndighetene.  I god tid før festetiden er ute skal festeren 

varsles.  Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til 

gravplassen. 

Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan 

gravplassmyndighetene ta avgjørelse om gravlegging. 

Fester plikter å melde adresseforandring. 

§  4  -  GRAV OG GRAVMINNE 

Gravplassbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging.  Montering av 

gravminne kan tidligst skje 4 måneder etter gravlegging av kiste.  I mellomtiden kan det settes opp   

et merke hvor avdødes navn settes på. 

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet. 

 



§ 5. 1  -   NAVNET MINNELUND 

På en navnet minnelund kan det plasseres kiste eller urne. Avdødes navn og fødsels- og dødsår 

inngraveres på en plate som påføres felles minnesmerke.  Platen blir stående på minnesmerket i 

gravens fredningstid. Hvis fester ønsker å feste graven utover fredningstiden, beholdes platen med 

navn og årstall på. Også her gjelder at en grav kan festes ved siden av og plass for en plate kan holdes 

av rett under avdødes plate. 

Festeavgift på navnet minnelund gjelder som annen festeavgift på gravplassen. I tillegg skal det 

betales en avgift for del av minnesmerket og del av beplantningen. Selve platen betales det en 

engangsavgift for. 

Gravplassmyndighetene sørger for beplantning. Avskårne blomster og lys kan settes ved 

minnesmerket på anvist sted. Annen gravpynt tillates ikke. 

§  5. 2  -  SÆRBESTEMMELSER FOR GRAVMINNER PÅ ÅMOT KIRKEGÅRD 

 1.  Felt Q og felt R. Grav med felles minnesmerke.   

For dødsfall til og med 2013 gjelder dette: Avdødes navn og fødsels- og dødsår påføres felles 

minnesmerke og blir stående i 40 år. Fra og med 2014 er felt Q og felt R å betrakte som del av en 

navnet minnelund. 

 2.  Felt S. Urnefelt med felles gravminne.   

Felt S er utstyrt med gravminner som eies og forvaltes av gravplassmyndighetene. På hvert 

gravminne er det plass til inntil 16 navneplater. Hver grav har rett til å disponere inntil 4 navneplater 

mot å betale de avgiftsatsene som gjelder til en hver tid. Gravplassmyndighetene sørger for 

montering av platene. Gravfester/ ansvarlig for grav må inngå gravlegatavtale. Løs gravpynt tillates 

ikke. 

§  6  -  PLANTEFELT 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det 

må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfelle være opp til 60 cm bredt.  Det 

kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant.  Det kan ikke plantes vekster 

som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.  Det er 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 heller ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller døde materialer. 

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet. 

§  7  -  PLANTEMATERIALER 

Planter, kranser og liknende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som 

ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 

 



§  8  - STELL AV GRAV 

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har 

ansvaret for.  Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal såes til av den ansvarlige eller blir tilsådd 

av gravplassbetjeningen. 

Gravplassmyndighetene kan besørge årlig planting og stell av grav mot forskuddsvis betaling. 

§  9 -  GRAVLEGAT 

Ved innbetaling av et bestemt beløp til et gravlegat vil gravplassmyndighetene overta ansvaret for 

planting og stell av gravstedet.  Gravlegatet forvaltes av kommunegartneren som legatbestyrer. 

Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et 

fastsatt tidsrom, ikke lenger enn fredningstiden/festetidens lengde. 

Skulle det i legattiden oppstå slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal 

legatbestyreren gi melding om dette til gravfester/ansvarlig for graven, dersom de finnes.   

Det er da anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut.  I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre 

når midlene er oppbrukt.  Skulle det være midler igjen av legatet når tiden er ute, blir disse å 

anvende av gravplassmyndighetene til formål innenfor gravplassen. 

Legatbestyrer forvalter gravlegatet og fører regnskap for hvert legat.  Regnskapet revideres årlig av 

kommunens revisor.  Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjonen 

og revisjon. 

§ 10 -  BEVARING AV GRAVMINNER I PRIVAT EIE 

For gravminner og annet utstyr på grav som ønskes bevart ut fra vedtatt bevaringsplan for 

gravplassene i Modum av 2008, og som er i privat eie, gjøres en skriftlig avtale med eieren (festeren) 

om bevaring. 

Avtalen må forutsette at 

• Bevaringen ikke får noen følge for bruken av gravstedet 

• At gravutstyret ikke suppleres eller forenkles 

• At det likevel skal være anledning til å legge ned en navneplate i bakken i høyde med 

terrenget omkring når det ikke er plass til flere navn på gravminnet 

• At alt gravutstyret overtas av gravplassen dersom festeavtalen opphører 

§ 11 -  SÆRBESTEMMELSER FOR FELTENE 16, 17, OG 25 PÅ HEGGEN KIRKEGÅRD                                                 

Feltene skal bevares for ettertiden med de gamle gravminnene, støttemurene, rammene  og 

stakittene slik bevaringsplanen av 2008 legger opp til både ved bevaring og gjenbruk. Dersom det 

opprettes nye festeavtaler i området, skal gravplassmyndighetene stille særskilte krav til  gravminne. 

Det skal legges vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye utstyret i størst mulig grad 

harmoniserer med det som er bevart. 



Gravene skal kun benyttes til urner. Enker/enkemenn etter tidligere gravlagte i kiste, kan likevel få 

kistebegravelse her. 

Gravsteder som består av flere enn to graver kan få redusert betaling, slik at det bare betales for to 

graver.   

§ 12 – BÅREROM 

Bårerom disponeres av gravplassmyndighetene og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden 

fram til gravferden.  Ingen har adgang uten etter tillatelse.  Liksyning kan bare finne sted etter 

samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende. 

§ 13 -  NÆRINGSVIRKSOMHET 

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra 

gravplassmyndighetene.  Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de 

regler som gjelder.  Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og 

planting og stell på graver.  Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse, utføre tjenester for 

private eller næringsdrivende.  De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har 

med gravplassen å gjøre. 

 


