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§ 1. FORMÅL
Løten kirkelige fellesråd har ansvaret for at kirkegården og bygninger på kirkegården forvaltes med orden og
verdighet og i samsvar med gjeldende vedtekter og forskrifter, Gravferdsloven.
§ 2. FRI GRAV OG FREDNINGSTID
Rett til fri grav har alle som bor i sognet når de dør. Dette gjelder også dødfødte barn når moren har bopel i
kommunen. Personer uten bopel i kommunen kan gravlegges på kirkegården. Det kreves da dekning av
kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Det kan søkes om fritak.
Fredningstid for kistegraver og urnegraver er 20 år. Festetida er 20 år. Etter fredningstiden kan festet fornyes med
nye 20 år. Om en ønsker det, kan en fornye for bare 10 år. I god tid før festetida er ute, skal festeren varsles.
Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
§ 3. FESTE AV GRAV
Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd å
feste inntil to ekstra graver i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da 1 - ett gravsted.
Ved bruk av urnegrav i urnelund kan det ikke festes grav ved siden av.
§ 4. GRAV OG GRAVMINNE
På fri grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven
planert og tilsådd etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje når terrenget er stabilisert. I
mellomtida ordner kirkegårdsbetjeningen med et merke hvor avdødes navn settes på.
Gravminne skal monteres på anvist plass. Eieren er ansvarlig for at gravminne er i overensstemmelse med de
krav som er stilt i forskrift og vedtekter.
Forskriftene til gravferdsloven angir maksimumsmål og vekt på gravminner.
På vanlig gravfelt:
Høyde 150 cm, bredde 85 cm, dybde 60 cm, volum 0,2 m3 og vekt 300 kg.
På urnelund:
Høyde 80 cm, bredde 75 cm, dybde 60 cm, volum 0,1 m3 og vekt 150 kg.
Ved gjenbruk av gravminne kan det søkes fellesrådet om dispensasjon fra mål- og vekt-bestemmelsene.
Fester har ansvaret for sikring, oppretting og fastbolting av gravminnet.
Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker har kirkegårdsbetjeningen anledning til midlertidig å flytte eller legge
ned gravminne i forbindelse med grav som skal åpnes.
Når fredningstiden, eventuelt festetiden for grav er utløpt, vil gravminnet bli fjernet og tilintetgjort med mindre de
pårørende selv ønsker å fjerne gravminnet.
Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående på kirkegården. I tilfeller der det
etter gravferdslovens § 27 om bevaring er grunnlag for det, kan fellesrådet vedta bevaring av gravminnet på
gravstedet eller på annet skikket sted.

§ 5. PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et platefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være
bredere enn gravminnet og ikke stikke lenger fram enn 60m cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke
plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet.
Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med natursteinkant som flukter med bakken omkring. Kirkelig
fellesråd kan ikke holdes økonomisk ansvarlig om slik steinkant blir skadet ved normal kirkegårdsdrift.
§ 6. STELL AV GRAV
Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle det gravstedet som han/hun har
ansvaret for etter regler som gjelder og veiledning som blir gitt av kirkegårdsbetjeningen.
Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av kirkegårdsbetjeningen.
Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplantning og stell av grav mot forskuddsvis betaling.
Kirkegårdsmyndighetene er ikke ansvarlige for skader på graver og gravutstyr ved naturhendinger, hærverk,
tyveri og lignende.
Kirkegårdsmyndighetene er heller ikke ansvarlige for skader som skyldes bruk av graver i nærheten med mindre
det er vist uaktsomhet og uforsiktighet fra
kirkegårdsbetjeningen.

§ 7. GRAVFOND
Ved betaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravfond, vil kirkegårdsmyndighetene
overta ansvar for planting og stell av graven. Gravfondet forvaltes av kirkeverge som bestyrer av fondet. Det
innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det
opprettes i hvert enkelt tilfelle en fonds-avtale.
Slikt gravfond kan ikke opprettes for lengre varighet enn fredningstidens eller festetidens lengde. Dersom det i
fonds-perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal bestyrer av fondet gi melding
om dette til ansvarlige eller festeren. Da er det anledning å øke fondet slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil
vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.
Skulle det være midler igjen av fondet når festetida er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig
forskjønnelse av kirkegården. Gravfondene forvaltes felles, men bestyreren av disse fører eget regnskap for
hvert fond som revideres årlig. Det er av fonds-midlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og
revisjon.
§ 8. SÆRSKILT BEVARING AV GRAV
Kirkelig fellesråd kan, i samråd med pårørende og om ikke disse finnes, fatte vedtak om at gravplassen skal
bevares. I så fall overtar kirkelig fellesråd ansvaret for stell og vedlikehold.
§ 9. BÅREROM
Bårerommet disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til
gravferden. Ingen har adgang til bårerommet uten etter tillatelse fra kirkelig fellesråd.
§ 10. NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd.
Virksomheten må skje i forståelse med kirkegårdsbetjeningen og etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan
bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av plantefelt.

§ 11. RO OG ORDEN
Kirkegårdsfreden må ikke forstyrres. Kjøring på kirkegården er ikke tillatt. Det kan søkes om dispensasjon.
Sykling er forbudt og hunder må være i bånd. Etter arbeid på gravene må avfall fjernes og legges på anviste
plasser. Redskap tilhørende kirkegården skal settes tilbake på plass. Alle som har graver plikter å rette seg etter
pålegg fra kirkelig fellesråd.

