VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I BAMBLE KOMMUNE
§1
Gravplasstilhørighet
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i Bamble
kommune.
Det gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune
mot slutten av livet. Andre som ikke bor i kommunen kan få gravsted på gravplassene mot å betale det
gravleggingen koster.
§2
Fredningstid, festetid og endret bruk av enkelte gravfelt
Fredningstid for kiste- og urnegraver er 20 år. Med unntak av kistegravene på Langesund nedre
kirkegård. Der er fredningstiden 40 år.
Forøvrig kan ikke kistegraver i hele kommunen fra perioden 1957 – 1972 (perioden 1. april til
1. november) benyttes til annet enn urnegraver. Dette fordi det i mange av dem er benyttet plastsvøp i
kistene.
Festetiden er 10 år.

Gravene på Langesund øvre kirkegård, Bamble østre kirkegård(ved kirken) og gravene på
Herre gamle kirkegård, på feltene A1 og B1 kan bare brukes til gravlegging av askeurner,
fordi de ikke svarer til kravene for kistegraver.
Ektefeller etter dem som er gravlagt på Bamble østre kirkegård og Herre gamle kirkegård, på
feltene A1 og B1, kan likevel gravlegges i kiste, hvis det allerede er reservert graver til dette,
og forholdene på det aktuelle stedet tilsier at det er mulig å gjennomføre en kistegravlegging i
den aktuelle graven.
Gravene på Langesund nedre kirkegård som er for grunne (dvs. de har ikke tilstrekkelig jorddybde for
gravlegging av kister) kan bare brukes til gravlegging av askeurner.
Det gjelder følgende graver (kun askeurner):
E1 – II – Grav 7A
E1 – III – Gravene 1 og 2, 5 t.o.m.7 og 12 t.o.m. 15
E2 – VI – Gravene 6 og 7
F2 – I – Hele raden (fra grav 8 t.o.m. grav 17)
G1 – I – Hele raden(fra grav 7 t.o.m. grav 13)
H1 – IV – Gravene 4 og 5
H1 – V – Gravene 4, 5 og 6
H2 – VI – Hele raden(fra grav 3 t.o.m. grav 13)
K1 – I – Hele raden(fra grav 1 t.o.m grav 22)
K2 – I – Gravene 22 t.o.m. 38
L – I – Hele raden(fra grav 1 t.o.m. grav 8)
Graver som faller tilbake til Langesund kirkegård ved opphør av gravfeste, tildeles ikke til nye festere.
Kverndalen kirkegård er tatt ut av bruk. Det kan derfor ikke foretas gravlegginger der.
§3
Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste grav ved siden av, inntil tre ekstra graver etter
godkjenning av kirkelig fellesråd. Disse gravene utgjør et gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.
Fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden.
Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging i
gravstedet, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.
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.
Ingen må gravlegges i festet gravsted uten samtykke fra festeren. Dersom festerens samtykke til bruk
av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd 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 3 måneder etter gravlegging av kiste. På nytt festet gravsted plasseres gravminnet
sentralt i bakkant av gravstedet. Gravminnene skal alltid plassers på anvist plass fra
gravferdsmyndigheten.
§5
Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.
Plantefeltet må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lenger frem enn 60
cm, målt fra gravminnets bakkant. Det må ikke plantes blomster eller busker som overstiger
gravminnets høyde eller går utenfor plantefeltet.
Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget
omkring. Kulestein og andre løse gjenstander er ikke tillatt som innramming av plantefeltet. Alt av
løse gjenstander det pyntes med på gravstedene(figurer, lys, vaser m.m.) må kun plasseres inne i
blomsterbedet.
§6
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd, eller ved pynting av grav, og som
ender som avfall, skal i sin helhet kunne nyttes som kompost.
§7
Stell av grav
Enhver gravfester eller ansvarlig for fri-grav har rett og plikt til å stelle den grav han eller hun har
ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsås av den ansvarlige. Eller bli tilsådd av
gravplassbetjeningen.
§8
Avtalt gravstell
Ved innbetaling av et avtalt beløp fra ansvarlig for fri-grav eller fester, vil gravplassmyndighetene
overta ansvaret for planting og stell av gravstedet. Avtalt gravstell forvaltes av kirkevergen, og
revideres av kommunerevisjonen.
Det innbetalte beløp med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et
fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert tilfelle en stellavtale.
Avtalt gravstell kan ikke opprettes med lenger varighet enn fredningstiden eller festetidens lengde.
Dersom det i stellperioden skulle oppstå økonomiske forhold som gjør at midlene ikke strekker til,
skal kirkevergekontoret gi melding om dette til den ansvarlige, eller til festeren. Da er det anledning til

å øke beløpet for sin gravstellavtale, slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre
når midlene er oppbrukt.
Skulle det være midler igjen av gravstellsavtalen når tiden er ute, blir disse anvendt av kirkelig
fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassene. Avtalte gravstell forvaltes felles, men
kirkevergen fører eget regnskap for hver av stellavtalene, som er markert med ID-nr. Det er av
stellmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.
§9
Bårerom
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd, og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til
gravferden. Ingen har adgang, uten etter tillatelse. Syning av døde kan bare finne sted etter samtykke
fra den som sørger for gravferden, og er gravplassbetjeningen uvedkommende.
Avdøde personer kan ikke legges inn i bårehusene på våre gravplasser, uten å ligge på båre og pakket
inn i egnet klede eller morspose.
§ 10
Næringsdrivende som ønsker å drive næringsvirksomhet på gravplassene i Bamble kommune
Næringsdrivende som ønsker å drive med virksomhet på gravplassen i Bamble kommune, skal
innhente tillatelse fra Bamble kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende
næringsdrivende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte
montering og vedlikehold av gravminner, og planting og stell av graver.

