



Orientering om kirkegårdene i Nordreisa kommune
Til deg som har, eller vil få, et forhold til kirkegårdene våre

Orienteringen er utarbeidet på bakgrunn av
Gravferdsloven av 7. juni 1996 med forskrifter, samt
vedtekter for kirkegårdene i Nordreisa.

Til deg som skal besøke kirkegårdene
Alle er velkomne til å besøke kirkegårdene i Nordreisa kommune. Opphold og
ferdsel skal skje på en verdig måte. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående
og hunder skal føres i bånd.
Til deg som skal sørge for gravferden
Etter gravferdslovens bestemmelser er det formelt sett én person som skal sørge
for gravferden, og denne er kontaktperson for kirkekontoret som er
gravferdsmyndighet. Dette vil si at vedkommende skal ta de nødvendige
beslutninger om hvor den avdøde skal gravlegges, hvilken gravferdshandling
som skal velges og dessuten bestemme hvem som skal være ansvarlig eller
fester av grav.
Veiledning om hvem som skal sørge for gravferden gis av kirkevergen eller
soknepresten.
Til deg som skal velge ny grav
Den som har vært hjemmehørende (stått i folkeregisteret) i Nordreisa kommune,
kan få gratis grav på hvilken som helst av våre kirkegårder. Det gjelder også
selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen
kommune mot slutten av livet. De som ikke har vært bosatt i kommunen, kan
gravlegges her etter nærmere avtale med kirkekontoret. Avgiften for begravelse
av personer fra andre kommuner er for tiden kr 5000,- (pr oktober 2016).
Ved gravlegging kan en enten velge enkel kistegrav eller kistegrav med festet
gravsted ved siden av. En enkel kistegrav gir plass til en kiste og er fri for
betaling så lenge den er fredet, fredningstiden i Nordreisa er 60 år. Et festet
gravsted vil si at det reserveres en ledig plass (ved spesielle tilfeller to plasser)
ved siden av graven som tas i bruk. Man betaler festeavgift for festede graver,
ikke for graven som er tatt i bruk.
Festeavgift på kr 100 pr år ble innført fra 1. juli 2016. Man betaler for fem år av
gangen, og avgiften indeksreguleres for prisstigning 1. januar hvert år.
En kan bare feste gravplass ifm en ny grav. Enkeltpersoner som har spesielle
ønsker om hvor man ønsker å bli begravet bes ta dette opp med sine nærmeste,
slik at den som sørger for gravferden er kjent med den avdødes ønsker.
Kirkekontoret kan bare reservere gravplass i forbindelse med nye graver
gjennom festeordningen.

Spesielt for urnegrav
Ved kremasjon kan en velge urnegrav. I Nordreisa har vi ikke egne
urnegravfelter, men urner kan settes ned i en ny kistegrav eller i eksisterende
graver hvor slektninger eller andre nære er gravlagt. Urnegraver er grunnere enn
kistegraver, så en urne kommer ikke i berøring med den eksisterende
kistegraven. Det er plass til seks urner i en kistegrav, slik at en kan feste inntil
fem urnegraver til en urnegrav.
Alle graver kan beholdes delvis som frigraver og delvis som festegraver i minst
60 år etter siste gravlegging.
Til deg som skal være tilstede ved urnenedsettelse
Når kisten gravlegges er en alltid tilstede ved graven under handlingen. Men når
en urne skal gravlegges er ikke det selvsagt, og pårørende må derfor melde fra
til kirkekontoret hvis så er tilfelle.
Urnen skal i alle fall gravlegges innen seks måneder etter kremasjon.
Askespredning
Det er blitt mer vanlig med askespredning de siste årene. Vi gjør oppmerksom
på at askespredning er et alternativ til gravlegging som vi på kirkekontoret ikke
er involvert i, utover å oppbevare urner fram til askespredning skal finne sted.
En søker fylkesmannen om tillatelse til askespredning, og vi viser til
www.fylkesmannen.no for øvrige spørsmål knyttet til dette.
Til deg som skal anskaffe gravminne
Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted og det kan skje
tidligst tre måneder etter gravferden. I mellomtiden settes det opp et merke
(vanligvis et hvitmalt trekors) med avdødes navn på. Når jorda på en kistegrav
har sunket tilstrekkelig vil kirkegårdsbetjeningen sørge for planering og tilsåing.
En bør ta seg god tid ved valg av gravminne, og kirkevergen skal godkjenne før
montering. Gravminnet kan forsynes med tekst og symboler. Alt skal være
sømmelig, og navn som settes på skal være identisk med den gravlagte.
Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig
drift og vedlikehold av kirkegården. Lykter, duer og andre pyntegjenstander må
derfor være solide.

Den som er ansvarlig for frigrav eller fester av gravsted, er ansvarlig for at
gravminnet ikke er i forfall og til fare for andre. Gravminner kan med tiden bli
skjeve, og spesielt høye og tunge gravminner kan utgjøre en fare for folk og dyr.
I så fall kan gravminnet bli lagt ned på bakken, og de pårørende må sørge for
oppretting evt fjerning av gravminnet.
Det er fastsatt øvre grenser for hvor stort et gravminne kan være. Maksimal mål
er 300 kg, 85 cm bredde, 60 cm tykkelse og 150 cm høyde. Det skal sikres med
forskriftsmessig fundament og to stålbolter som binder fundament og gravminne
sammen.
Gravminne på ny kistegrav plasseres i bakkant av den graven som er tatt i bruk
og ved bruk av felles gravminne på dobbeltgraver sentreres gravminnet etter
andre gravlegging.
Til deg som skal pynte graven
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et blomsterbed i høyde med
bakken omkring. Det kan rammes inn av en natursteinkant og som er like bred
som gravminnet og som stikker inntil 60 cm ut. Plantene skal ikke strekke seg ut
over blomsterbedet og ikke være høyere enn gravminnet.
Det er anledning til å pynte med krans, lykt,
blomsterbukett mm, men slike løse
gjenstander skal tas bort etter bruk. Avfall
skal kastes i avfallsbeholdere, jord og
planterester i egne kompostkasser. Hvis en
ikke lenger ønsker å ha et blomsterbed
lenger fjernes dette og det sås til slik at det
er gressbakke rundt hele gravminnet.
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En kan inngå avtale om planting og
stell av plantefelt mot betaling. I
Nordreisa tilbyr Hagan Blomster AS
dette, ta kontakt på telefonnummer
777 65 039.
En annen mulighet er Nordreisa
hagelag, kontaktperson er Borghild
Josefsen på telefon 414 06 620.

