Til deg som skal sørge for gravferd og gravsted
Etter gravferdsloven er det en person som skal sørge for gravferden. Dvs. at vedkommende
bl.a. skal ta de nødvendige beslutninger om hvor den døde skal gravlegges hvis det er
aktuelle valgmuligheter, hvilken gravferdshandling som skal velges, og dessuten bestemme
hvem som skal være ansvarlig eller fester hvis den døde legges i ny grav.
I hvilken grad den som besørger gravferden skal respektere den avdødes ønsker er en
vurderingssak, men når det gjelder kremasjon er en forpliktet til å følge avdødes ønske,
dersom vedkommende har ytret seg for eller mot kremasjon.
Veiledning om hvem som kan sørge for gravferden kan gis av kirkelig fellesråd.
Gravferdslovens § 12 sier at gravlegging av kiste skal finne sted senest åtte dager etter
dødsfallet. Dette er endret fra 2012, og det vil ofte ta 8 dager før gravferd finner sted på
Ringerike. Gravlegging av urne skal skje senest seks måneder etter dødsfallet.
GRAVFERD/BISETTELSE
Ringerike har 10 kirker; Hønefoss, Haug, Ullerål, Norderhov, Tyristrand, Veme, Lunder, Hval,
Viker og Nes, samt to kapell; Ask og Strømsoddbygda som kan benyttes til gravferd. I tillegg
er det seremonirom ved Ringerike krematorium. Ved Ullerål kirke er det ikke kirkegård.
Seremonisalen ved Ringerike krematorium kan kostnadsfritt benyttes av alle kommunens
innbyggere til bisettelser/gravferder. Det samme gjelder alle kirker og kapell dersom man er
medlem av Dnk.
Kirkemusiker (organist) og kirketjener er inkludert i seremonien til medlemmer av Dnk, men
det må betales for tilleggstjenester som forhåndsmusikk og akkompagnement til solist til
enhver tids gjeldende satser.
TIL DEG SOM SKAL VELGE NY GRAV
Bortsett fra Ullerål kirke, er det kirkegård ved alle kirkene og krematoriet. Innbyggerne i
Ringerike kommune kan fritt benytte den kirkegården de måtte ønske på tvers av
menighetsgrenser med ett unntak. Det er kun innbyggere i Hønefoss sokn som kan
gravlegges på Hønefoss kirkegård. Dersom utenbygds beboere ønsker gravplass på en av
kirkegårdene, er det fastsatt en avgift for tjenesten.
Ringerike kirkelige fellesråd forvalter kirkegårdene. Den enkelte kirkegård betjenes daglig av
en kirketjener, som sørger for grøntanlegg, samt nødvendige forberedelser til gravferd og
andre kirkelige handlinger.

GRAVPLASSER
Ved gravlegging av kiste kan en enten velge enkel kistegrav eller festet gravsted. En enkel
kistegrav gir plass til en kiste og er fri for betaling så lengde den er fredet, dvs. i 20 år.
Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for
gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.
Et festet gravsted består vanligvis av to graver, og gir derfor plass til to kister. Etter søknad
kan det innvilges tre graver. Den graven som første tas i bruk er fri for betaling så lenge den
er fredet, dvs. i 20 år. De øvrige gravene må det betales festeavgift for fra første dag. Den
som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet.
Ved kremasjon kan en velge urnegrav. Den gir plass for fire urner og er fri for betaling så
lenge den er fredet, i 20 år. Det er ikke anledning til å feste flere urnegraver sammen.
Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for
gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.
Dersom avdøde ikke er bosatt i Ringerike kommune, kreves festeavgift for gravstedet fra det
året gravlegging skjer.
Kirkegårdene er inndelt i ulike felt for kistegraver og urnegraver. Feltene er regulert med
nøyaktig oppmåling ut fra faste merker og med nummer for hver enkelt grav. På
http://www.gravlund.no/ringerike/ kan man søke opp gravlagte og kart over kirkegården.
MINNELUND
Ved Hønefoss og (Tyristrand) kirkegård er en minnelund. Dette gir muligheter for å sette
ned en urne uten at pårørende vet nøyaktig stedet for gravlegging. Behovet for anonymitet
skal ivaretas, og urnen blir satt ned av kirkegårdsbetjeningen uten pårørende tilstede.
Minnelunden stelles av kirketjener, som sørger for at stedet holdes pent med grøntanlegg og
eventuelt blomster.
ULIKE RELIGIONER OG LIVSSYN
Pr. i dag kan ikke Ringerike tilby gravplasser til andre religioner og livssyn. Det arbeides med
saken, og flere alternativer er under utredning.
Grav kan ikke forhåndsfestes. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall.
TIL DEG SOM ØNSKER Å BENYTTE EKSISTERENDE GRAVSTED
Når det er ønske om å bruke et eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden
innhente samtykke fra festeren av gravstedet. Dersom det er festeren av gravstedet som er
død, skal den som sørger for gravferden gi samtykke til bruk.
Forutsetningen for å benytte en eksisterende grav er at graven ikke har vært brukt, eller at

den er utenfor fredningstiden, dvs. mer enn 20 år siden siste gravlegging. Unntak er at man
kan sette en urne oppå en kiste før det har gått 20 år.

SPØRSMÅL?
Du kan kontakte:
Ringerike kirkelige fellesråd
Tlf. 32 18 15 20 kl. 0900-1500 (mandag til fredag)
E-post: kirkeverge@ringerike.kommune.no
Nettsted: www.ringerike.kirken.no

