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1. INNLEDNING
Gravplasser og gravskikker er en del av et samfunns kulturarv, og uttrykker tros- og
livssynsmessige forestillinger om mennesket, livet og døden. Fra kristningen av landet har
gravskikkene i Norge vært knytta til kristendommen, og kirka har hatt ansvar for gravferder
og forvaltning av gravplassene. Samtidig er gravplassene åpne for alle, og enhver har rett til å
bli gravlagt der, uansett tro eller livssyn. Fulle gravplasser og stigende dødstall vil skape
mangel på ledige graver i åra som kommer. Å utvide en eksisterende eller etablere en ny
gravplass er en tidkrevende prosess, og det er viktig å se på dagens dekning og hvordan
behovet vil bli i framtida.
Formålet med utredninga er å samle kunnskap om gravplasser er i Ringerike. Vi ønsker å
kartlegge dagens situasjon, for å få en oversikt over hvor behovene er.
Temaene i utredninga kan deles i tre:
1. Utvidelser/utnyttelse: Utredninga skal være et langsiktig strategidokument for bruk
av eksisterende gravplasser, og sikring av hensiktsmessige arealer for framtidige
behov. Dette kan tas inn i kommuneplanens arealdel ved revisjon av denne.
Utredninga ser på muligheter for utvidelser, og bedre utnyttelse av eksisterende
gravplasser.
2. Tro- og livssynsamfunn: Et mer flerkulturelt samfunn vil føre til utfordringer når det
gjelder gravferd og gravplasser. Utredninga vil si noe om ulike tros- og
livssynsamfunn, hvilke behov disse har og hvordan vi kan tilrettelegge for disse.
3. Bevaringsplan: Utredninga inneholder starten på en bevaringsplan for dagens
gravplasser. Målet er å få en oversikt over verdifulle gravminner, for å kunne ta vare
på et representativt utvalg av disse, samt å kunne frigi graver til gjenbruk. Ideelt sett er
det ønskelig å komme i mål med bevaringsplanen for å få en best mulig oversikt. Dette
er imidlertid en tidkrevende jobb, og arbeidet med bevaringsplanen må ta lengre tid
enn denne utredninga.
Utredninga er et samarbeid mellom Ringerike kirkelige fellesråd (heretter fellesrådet) som er
ansvarlig myndighet etter kirke- og gravferdsloven, og Ringerike kommune som myndighet
etter plan- og bygningsloven.

4

5

2. LOVVERK
Bestemmelser knytta til gravplasser er og gravferd er gitt i gravferdsloven med forskrifter.
Gravferdsloven ble vedtatt endra 08.06.11, og endringene trådte i kraft 01.01.12. I tillegg har
fellesrådet fastsatt lokale vedtekter som gjelder for alle gravplassene i Ringerike.
De viktigste prinsippene som ligger til grunn for dagens lovverk er:
-

Alle statsborgere har rett til fri grav i kommunen de er bosatt i.

-

Soknet eier gravplassene.

-

Fellesrådet har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av gravplasser og kirkebygg.

-

Kommunen har det økonomiske ansvaret og skal sikre tilstrekkelige arealer.

Hovedinnholdet i endringene i gravferdsloven:
-

Ny faneparagraf tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for den enkeltes
religion eller livssyn.

-

Muligheten for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller
livssynsmessig begrunnelse styrkes.

-

Tros- og livssynssamfunn likestilles når det gjelder å gjennomføre seremonier ved
åpning av ny gravplass eller gravfelt. Begrepet vigsling er tatt ut av loven.

-

Gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres livssynsnøytral.

-

Det skal etableres et kontaktforum om gravferd for tros- og livssynssamfunn i den
enkelte kommunen.

Begreper

De fleste offentlige gravplasser er anlagt i nærhet til en kirke som en del av kirketomta, og har
blitt kalt kirkegårder. Enkelte steder er det anlagt gravplasser uten nærhet til en kirke.
Begrepet kirkegård er i ny gravferdslov erstatta av gravplass. Dette har ingen konsekvenser
for begrepet kirkegård i egennavn, for eksempel Hønefoss kirkegård.
Gravferd er fellesbetegnelsen på den handlingen som finner sted når den døde skal
gravlegges. Ved kremasjon kalles gravferden ofte bisettelse, mens begravelse er betegnelsen
ved kistebegravelse.
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Forvaltning

Gravplassene skal som hovedregel være underlagt kirkelig forvaltning. Forvaltningsansvaret
kan overføres til kommunen etter godkjennelse fra departementet. Fylkesmannen overtar i
tilfelle den myndighet som i loven er lagt til bispedømmerådet. I Ringerike er fellesrådet
forvaltningsorgan, og skal ivareta denne oppgaven på vegne av alle innbyggerne i kommunen.
Kommunen har ansvaret for at det er tilstrekkelig areal til gravplasser. Dette forutsetter
langsiktig planlegging slik at det settes av areal i kommuneplanens arealdel. Kommunen
utreder utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplassene, etter budsjettforslag fra
fellesrådet. Bispedømmerådet må godkjenne utvidelser og andre vesentlige endringer av
gravplasser.
Forskrift til gravferdsloven
§ 2. Anlegg m.v. av kirkegård
Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til kirkegård og at slikt areal reguleres
etter kap. VII i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Regulert areal til ny kirkegård eller
kirkegårdsutvidelse skal om mulig også omfatte en buffersone mellom kirkegårdsareal og naboskap,
og det bør dessuten foretas hensiktsmessig støyskjerming. Bispedømmerådet skal som statlig
fagmyndighet ha anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak, jf. plan- og bygningsloven kap.
VI og VII.
Anlegg, utvidelse og vesentlig endring av kirkegård skal skje i henhold til kirkegårdsplan som
vedtas av kirkelig fellesråd og godkjennes av bispedømmerådet, jfr. gravferdsloven § 4 første ledd.
Helsefaglig myndighet i kommunen skal gis anledning til å uttale seg om kirkegårdsplanen før vedtak
fattes.
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for utarbeidelse av kirkegårdsplan og gravplan og for
igangsetting av anleggsarbeidet.
§ 3. Kirkegårdsplan
Ved anlegg og utvidelse skal kirkegårdsplan inneholde følgende deler:
a) Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer; trafikkforhold og plassering av nye og gamle
gravfelt.
b) Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte bestemmelser for gravminner; veger og
driftsarealer; bygninger; beplantning; inngjerding; planering; drenering og andre ledninger i bakken;
detaljer av gjerde; vannpost m.v. og gravplan.
c) Beskrivelse som særlig beskriver jorddybder og jordbunnsforhold.
Ved vesentlig endring skal kirkegårdsplan illustrere nåværende og framtidig situasjon.
Gravferdsloven
§ 4. Anlegg m.v. av gravplass og krematorium
Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass
kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. (…)

Departementets kirkegårdskonsulent Helge Klingberg forklarer § 4 i gravferdsloven slik:
Ved nyanlegg skal det foreligge reguleringsplan vedtatt av kommunen, ved
bygge/anleggsarbeider skal det foreligge byggetillatelse gitt av kommunen.(…)
Når det gjelder kommunens behov for å ta stilling til tilrettelagte graver for religiøse
minoriteter, er det slik å forstå at dersom gravene skal legges på nytt areal som ikke er
gravplass i dag, må kommunen erverve og regulere arealet til dette formålet. Dernest
skal det utarbeides en kirkegårdsplan som gravplassen skal anlegges etter.
Kirkegårdsplan og opparbeidelse er kirkelig fellesråds ansvar. Dersom det skal
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tilrettelegges graver for religiøse minoriteter innenfor en bestående gravplass, skal
kirkelig fellesråd ta stilling til dette. Det er kommunen uvedkommende.
(E-post fra Klingberg 08.02.12)
Rett til grav, fredningstid og feste
Gravferdsloven
§ 6. Rett til grav.
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass
her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.
Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på
gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved
feste av grav. Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og
livssynsmessige minoriteters behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i hjemkommunen når
denne ikke selv har anlagt slike graver.
§ 8. Fredningstid for grav og gravplass.
En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og
vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid.
Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt.
Når en kirkegård nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging.

Gravlegging i hjemkommunen innebærer rett til fri grav. Det vil si at det ikke skal tas betaling
for gravleggingen, og det kan ikke kreves festeavgift i fredningstida (20 år etter gravlegging).
Gravinnholdet skal være nedbrutt i løpet av fredningstida. Lokale klimatiske og
jordbunnsmessige forhold kan gjøre at fredningstida må være lenger enn 20 år. Dette
fastsettes da i de lokale vedtektene. Etter fredningstida er utløpt kan graven festes mot en
avgift. Med feste av grav forstås ”leie” av en gravplass mot betaling. Feste er aktuelt hvis det
er ønske om et gravsted for å reservere kistegrav for en eller flere gjenlevende i tilknytning til
en grav som er tatt i bruk, samt der de etterlatte ønsker å beholde gravplass med gravminne
etter fredningstidas utløp.
Fellesrådet kan bestemme at det ikke skal gis anledning til gravlegging av dem som ikke
tilhører kommunen, eller bare gi rett til gravlegging av urner. Plassmangel kan være årsak til
et slikt vedtak.
Krav til antall ledige graver

Det skal til enhver tid være ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning
(gravferdsloven § 2). Disse gravene skal være ferdig opparbeida. Graver som er festet bort
skal ikke telles med. Det er summen av ledige graver i kommunen, ikke i soknet, som er
utgangspunktet for beregninga.
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3.KISTEGRAV OG URNEGRAV
Arealbehov

Forholdet mellom urne- og kistegraver har stor betydning for arealbehovet. En urnegrav
krever et areal på 2,25 kvm., og kan ha inntil 4 urner. En kistegrav krever 4,5 kvm. Det vil si
at man i enkelte tilfeller kan ha 8 ganger flere askeurner på samme areal som en kistegrav. I
tillegg trenger urnegraver kun ½ meter jordoverdekning, mens kistegraver må ha minst 1
meter. Noen steder kan det være aktuelt å gjøre om felt for kistegraver til urnefelt, og slik få
en økt utnyttelse.
I en enkel kistegrav kan det settes ned en kiste. Deretter må det gå 20 år før en ny kiste kan
settes ned. Det samme gjelder hvis man setter ned urner. Dersom man ønsker å sette ned en
urne i en eksisterende kistegrav må det imidlertid ikke gå 20 år. Den beste form for gjenbruk
og utnyttelse av familiegravsteder skjer gjennom kremasjon og nedsetting av urner, noe som
flerdobler kapasiteten for tidligere kistegraver.
Gravlegging i dobbel dybde innebærer at en setter to kister oppå hverandre i graven uten at
fredningstida er utløpt for den første. Forutsetningen er at den som sørger for gravferden
ønsker dobbel dybde. Som regel er det ektefeller eller andre nære slektninger som gravlegges
på denne måten. Dobbel dybde er arealeffektivt på kort sikt, og det kan være en midlertidig
utvei der det er mangel på arealer. Samtidig fører dobbel dybde til en rekke ulemper som gjør
at dette ikke er en god permanent løsning, se kirkegårdsboka side 44. Denne utredninga tar
ikke hensyn til mulige innvinninger ved bruk av dobbel gravdybde da dette ikke er ønskelig.
Forskrift til gravferdsloven
§ 13. Kistegrav
Kistegrav skal være minst 3 meter lang og 1,5 meter bred. På kirkegård anlagt før 1. januar
1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred.
Kiste skal plasseres slik at den har minst 1 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter
jorddybde under kistebunnen. Den skal være omsluttet av jord på alle sider.
Når særlige forhold tilsier det, kan kirkelig fellesråd fravike bestemmelsene i annet ledd.
Helsefaglig myndighet skal gis anledning til å uttale seg før kravet til jordoverdekning fravikes. Kiste
kan likevel ikke gis mindre enn 0,8 meter jordoverdekning.
§ 14. Urnegrav
Urnegrav skal være minst 2,25 m2 stor og deles opp i fire like store arealer som hver gir plass
til en askeurne. På kirkegård anlagt før 1. januar 1997 kan gravene ha de opprinnelige dimensjoner.
Askeurne skal gravlegges slik at den har minst 0,5 meter jordoverdekning og er omsluttet av
jord på alle sider.
Når særlige forhold tilsier det, kan bispedømmerådet fravike bestemmelsene i første ledd.
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Kremasjon

En høyere kremasjonsandel reduserer arealbehovet. I 2011 var kremasjonsandelen på
landsbasis 37 %. I Ringerike har i gjennomsnitt 32 % valgt kistebegravelse, og 68 %
kremasjon de 10 siste åra. Dette har igjen store lokale variasjoner. I Hønefoss velger ca. 80-85
% kremasjon, mens Lunder har motsatt tendens. Kremasjon har vært et byfenomen, og yngre
generasjoner har gjerne mindre motstand mot kremasjon. Ringerike som helhet har en nokså
høy andel kremasjoner, samtidig som det i senere år vært en økning i andelen
kistebegravelser.
For å få flere til å velge kremasjon kan det gjøres noe med avgiftene knytta til gravlegging.
Gravferdsloven § 21 gir hjemmel til å ta avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste
av grav. Avgifter fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Avgiftene kan ikke
være høyere enn de faktiske utgiftene. Det kan ikke kreves avgift for å sette ned urne/kiste for
innenbygdsboende, men for dobbel kistegrav må man betale for den reserverte graven fra
første dag. For kremasjon kan det kreves avgift for å dekke utgiftene til driften.
Kremasjonsavgift ble innført i Ringerike i 1998, og er i 2012 på 1350 kr. Etter innføringen har
antallet kistebegravelser økt. Den eneste muligheten for økonomiske insentiver er å avskaffe
eller redusere kremasjonsavgiften. Fellesrådet har fremmet forslag i budsjettprosessen om at
avgiften bør frafalle, men dette har ikke blitt tatt til etterretning. Inntektene fra
kremasjonsavgiften bør ses i forhold til kostnadene gravplassutvidelser vil få på lang sikt. En
ny kistegrav koster i gjennomsnitt ca. 30.000,- å opparbeide, mens en urnegrav koster ca.
halvparten.
Et annet virkemiddel for å øke kremasjonsandelen kan være å vise til kapasitet. Når en
gravplass ikke har flere ledige kistegraver, må man velge urnegrav for å kunne gravlegges
der. Skal man ha kistegrav må man velge å gravlegges på en gravplass hvor det er ledige
kistegraver. Det er også mulig å stille krav om at man må bo i soknet for å få gravlegges på
den lokale gravplassen. Begrensninger i kistebegravelser kan innføres i de lokale vedtektene.
Anonym grav og minnelund

Anonym gravlegging innebærer at de pårørende ikke kjenner nøyaktig beliggenhet av graven.
Slik gravlegging kan i utgangspunktet skje både med kister og urner, men er mest vanlig for
urner. Det er ikke anledning til å sette opp gravminne på en anonym grav. Anonyme graver
kan ikke festes. En anonym minnelund er et åpent gravplassareal, som ofte markeres med et
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felles monument uten religiøst motiv. Her skal man også kunne minnes de som ikke er fysisk
gravlagt der. Fellesrådet har ansvar for stell av minnelund.
I senere tid har det blitt anlagt minnelunder hvor det er anledning til å sette inn den gravlagtes
navn og data på et felles minnesmerke (navna minnelund). Det må betales en festeavgift for
navneskiltet, og det kan også tas en avgift for å dekke opparbeidelsen av minnelunden. I Oslo
i 2012 koster navneplate med inngravering av avdødes navn, stell og vedlikehold i 20 år kr.
7025,-.
Foreløpig er anonym gravlegging lite vanlig i Norge, men det er i ferd med å bli mer vanlig –
også i Ringerike. På Hønefoss kirkegård er det to anonyme minnelunder, hvor antallet
urnenedsettelser har steget for hvert år fra feltene ble tatt i bruk. På den nye urnelunden ved
krematoriet, er det anlagt en navna minnelund. I tillegg er det et felt på Tyristrand som blir
brukt som anonym minnelund.
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4. UTVIDELSE OG NYETABLERING AV GRAVPLASS
Prosess

Utvidelse og nyetablering av gravplass krever mye planlegging. For et areal som er tatt i bruk
som gravplass er arealdisponeringen i praksis å betrakte som endelig. Loven gir adgang til å
legge ned gravplasser, men disse skal være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging
(gravferdsloven § 8). Omregulering av gravplass som er i bruk for å nytte arealet til annet
formål skjer i praksis aldri. Derimot kan det tenkes vedtak om å nedlegge bruken av
gravplass, uten at fredningen oppheves etter 40 år.
Planarbeidet bør starte 5 år før et nytt anlegg skal tas i bruk. Før det gjøres vedtak om
lokalisering av ny gravplass må det gjøres ulike forundersøkelser som dokumenterer at
kravene tilfredsstilles, og er innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Når lokalisering er
bestemt skal det utarbeides reguleringsplan. Utvidelse av gravplass bør skje gjennom
reguleringsplan. Kommunen bestemmer hvor en gravplass skal ligge, sørger for tilstrekkelig
areal og foretar reguleringa. Kommunen bør vurdere å regulere et større område til
hensynsone bevaring kombinert med de andre aktuelle reguleringsformålene. Utvidelse og
vesentlig endring av gravplass skal skje i henhold til kirkegårdsplan. Fellesrådet har ansvar
for kirkegårdsplan og opparbeidelse av gravplass.
Planprosessen skal sikre at berørte parter og instanser får anledning til å fremme sine
synspunkter. Viktige spørsmål drøftes og eventuelle konflikter avklares. Høringsinstanser som
har innsigelsesrett er fylkeskommunen og bispedømmerådet for saker som berører deres
saksområde. Fylkeskommunens grunnlag for å fremme innsigelse, vil være konflikt med
vesentlig regionale eller nasjonale kulturminneinteresser. Bispedømmerådets grunnlag vil
være at en plan kommer i konflikt med ivaretakelse av kirkas interesser/ansvar. I tilfeller hvor
nasjonale verdier berøres og fylkeskommunen ikke følger administrasjonens faglige
innstilling om å fremme innsigelse, har Riksantikvaren (RA) en selvstendig innsigelsesrett.
Krav til område for gravplass

Ved utvidelser av eksisterende gravplasser må kravene oppfylles på best mulig måte, selv om
utgangspunktet ikke alltid er det beste. Følgende forhold skal undersøkes og vurderes:
-

Beliggenhet i forhold til området den skal betjene.

-

Hensiktsmessig atkomst og parkering.

-

Jordart (helst sand/grus)
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-

Tilstrekkelig dybde til fjell

-

Terrenghelling (ikke for bratt)

-

Grunnvannsnivå (må eventuelt kunne senkes)

-

Overvann (må avskjæres hvis nødvendig)

-

Naboforhold

-

Uten støykilder av betydning i nabolaget

Arealbehov

Når en skal regne ut arealbehovet må en ta utgangspunkt i fordelinga mellom kiste- og
urnegravlegging på stedet. Det er ikke bare gravene som krever areal, det skal også settes av
plass til veger, parkering, driftsavdeling, vegetasjonsarealer og grensesoner. Dette krever
vanligvis så mye plass at det utgjør over halvparten av det totale arealet. Når det gjelder
utvidelser kan man ofte se bort fra parkerings- og driftsarealer, da slike arealer gjerne finnes.
Utvidelser

Utvidelser fungerer ofte best når de ligger helt inntil eksisterende anlegg, og kan skje som
tilføyelser av mindre enheter. Skal det være gangavstand til det nye området, bør ikke
avstanden være mer enn om lag 400 meter. Blir avstanden lenger enn dette er man fort
avhengig av transport. Da må det være god plass til parkering både ved kirka og gravplassen.
Utvidelser kan være med på å ødelegge historiske og estetiske kvaliteter ved kirkestedet, og
dette er viktig å ta med i vurderinga. Enkelte steder kan man bli nødt til å finne en tomt som
ikke ligger i direkte tilknytning til den eksisterende gravplassen.
Gravplassens størrelse

Tradisjonelt har kirke og gravplass vært en enhet i landskapet, og kirka har vært det samlende
elementet. Utvidelser kan føre til at proporsjonene sprenges, og at gravplassen blir for stor i
forhold til kirka. I et stort utflytende område greier ikke kirka å virke samlende og framstå
som et markert sentrum. En løsning kan være å lage grensesoner i form av park og/eller
kommunikasjonsarealer mellom eldre deler og nye utvidelser. Det kan også brukes ulike typer
vegetasjon og gjerder for å skille mellom de ulike delene. Uansett bør det være et mål at de
eldste delene av gravplassen får ligge mest mulig urørt for større inngrep.
En liten gravplass kan være ett rom, mens en stor gravplass kan framstå med flere rom.
Planting kan bidra til å dele opp gravplassen i mindre rom, for eksempel slik at hvert gravfelt
blir en visuell enhet. Ved å dele opp i mindre landskapsrom får man også større nærhet til den
enkelte grav, og besøkende kan lettere kjenne tilhørighet til en bestemt del av gravplassen.
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Avgrensning

En gravplass skal være inngjerdet og ha lukkbar port. Gjerder markerer historiske grenser, og
kan ha stor verdi i estetisk utforming, håndverkskvalitet og materialbruk. Gamle gjerder kan
være kulturminner og historiske dokumenter. Steingjerder kan være helt eller delvis fra
middelalderen, og dermed automatisk freda. Planer om å fjerne steingjerder eller erstatte disse
med andre gjerdeformer må avklares med RA. Gjerder, beplantning eller høydeforskjeller kan
bidra til å motvirke en utflytende virkning.
Byggeforbud og naboskap

For å kunne sikre kirkas estetiske og historiske verdier for framtida må vi ha kontroll med
omgivelsene. Skal kirka beholde sin rolle som visuelt motiv, må den skjermes mot ny
nærgående og høy bebyggelse, og skjemmende vei- og terrenginngrep. Nye bygg må ikke
utkonkurrere kirka, verken i plassering eller størrelse.
Etter kirkelovens § 21 er det forbudt, uten tillatelse fra biskopen, å oppføre bebyggelse
nærmere kirke enn 60 meter i spredtbygd område. Dette skal sikre kirkas frie beliggenhet i
landskapet. Byggegrensa på 60 meter er minimumsavstand for ny bebyggelse, og det vil ofte
være nødvendig med langt større avstander for et forsvarlig vern av kirkestedet. Dimensjoner
og dominans i et eventuelt nybygg er også avgjørende for hvor stor avstand som bør kreves.
Det er ikke ønskelig med hvilken som helst virksomhet eller bebyggelse i nabolaget. En
gravplass skal være et fredelig sted, med vakre omgivelser. Naboskapsspørsmålet tas opp i
reguleringsarbeidet, og omgivelsene bør reguleres slik at gravplassen får en akseptabel
nabosituasjon. Den arkitektoniske virkningen i forhold til omgivelsene skal ivaretas.
Støy

Støy fra trafikk og nærliggende virksomheter er et problem på mange gravplasser, og kan
gjøre det vanskelig å gjennomføre en verdig seremoni ved graven. Bestemmelser om
akseptabelt støynivå skal tas med i en eventuell reguleringsplan. Forskriftene til
gravferdsloven krever at det anlegges en buffersone mellom gravplass og naboskap, dersom
det er mulig. I tillegg bør det om nødvendig foretas støyskjerming.
Vegetasjon er et viktig element på gravplassen, og kan skjerme for urolige støyende eller
uestetiske omgivelser. Vegetasjonen i seg selv gir ingen særlig støyskjerming, men den totale
belastninga blir redusert ved å avskjære støykilden visuelt.
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Sentral gravplass – desentrale gravplasser

Enkelte kommuner har anlagt sentrale gravplasser for flere sokn. Dette er ikke lenger så
vanlig, og det blir nå lagt vekt på betydningen av at gravplassen ligger nær der folk bor. Rent
økonomisk kan det være mer rasjonelt å drive en stor sentral gravplass. Samtidig ivaretar
desentrale gravplasser personlige ønsker om å gravlegges nær hjemstedet og den lokale kirka.
Dette er ofte viktig både for den som dør, og for de pårørende. Pårørende ønsker gjerne å
besøke gravstedet jevnlig, og vil derfor foretrekke en lokal gravplass. Kirka ønsker også å ha
gravplassen i nærheten av kirkebygget. Dette gjør gravferden enklere og mer verdig.
Landskapsmessige hensyn har også betydning. Gravplasser er en sentral del av vår kulturarv,
og utgjør ofte et viktig element i det lokale kulturlandskapet. Gravplassen er et kulturminne
som forteller om vår historie og kultur. Kirkebakken og gravplassen er et viktig rom, og har
en funksjon som møteplass. Gravplassen er et sted mange har et forhold til, og skal være et
godt sted å være. En liten kirke med en enorm gravplass kan bryte med oppfatningen om
hvordan en gravplass skal være.
Det har tidligere vært arbeidet med planer om en sentral gravplass ved Norderhov kirke, og
dette ligger inne i gjeldende kommuneplan. I dag blir det lagt mer vekt på å ha gravplasser i
nærheten av der folk bor. Ringerike er en stor og langstrakt kommune, og store reiseavstander
tilsier at det bør være flere desentrale gravplasser i Ringerike.
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5. SITUASJONEN I RINGERIKE
Ringerikes sokn og gravplasser

I Ringerike er det 10 sokn og 11 gravplasser. Ullerål er eneste sokn som ikke har egen
gravplass, og benytter Haug eller Norderhov kirkegård. Lunder sokn og Norderhov og Ask
sokn har to gravplasser hver.
Gravplassene er nummerert på følgende måte: 01 Hønefoss, 02 Norderhov, 03 Ask, 04
Tyristrand, 05 Lunder, 06 Strømsoddbygda, 07 Veme, 08 Haug, 10 Hval, 11 Viker og 12 Nes.
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Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklinga påvirker behovet for gravplasser. Eldrebølgen og økt levetid vil om få
år slå inn på dødsstatistikken, og føre til et stort press på gravplassene. Ringerike har hatt en
gjennomsnittlig årlig folketilvekst på 0,34 %, og framskrivninger viser at denne veksten vil
fortsette i åra som kommer. Framskrivinger fra SSB med middels nasjonal vekst viser 33 747
innbyggere i 2030. Når det gjelder alderssammensetningen har Ringerike en noe større andel
gamle (over 66 år) enn Buskerud fylke og landet som helhet. Fra 2010 vil tilveksten av gamle
holde seg høy i lang tid framover. Dette vil føre til et større antall gravferder per år, og et økt
press på gravplassene.
En annen tendens er vekst i Hønefossområdet. Denne utviklinga med økt urbanisering er i
samsvar med den nasjonale trenden. I gjeldende kommuneplan for Ringerike er det lagt opp
til fortetting og utvikling i Hønefoss. I 2009 var 68 % av Ringerikingene bosatt i tettbygde
strøk. Hønefossområdet forventer å oppleve vekst i folketall i åra framover, og dette vil føre
til et stort press på gravplassene her (Hønefoss, Haug og Norderhov).
Dekning

01.01.12 har Ringerike 29 236 innbyggere, og bør da ha ledige graver for om lag 877.
Behovstallet kan ses i forhold til kremasjonsandelen. I Ringerike er denne andelen om lag 68
%. Det betyr at Ringerike bør ha ca. 600 ledige urnegraver, og ca. 280 ledige kistegraver.
Tabellen nedenfor viser antall ledige graver i Ringerike per 23.02.12, fordelt på sokn og kisteog urnegraver. Antall ledige graver i Ringerike er totalt 5990, hvorav 5059 kistegraver og 931
urnegraver. Når vi ser hele kommunen under ett, er altså lovens krav om at det til enhver tid
skal være ledige gravplasser for 3 % av befolkningen tilfredsstilt. Det er noe usikkerhet når
det gjelder tallene for antall ledige graver.
GRAVPLASS
Hønefoss
Norderhov
Ask
Tyristrand
Lunder
Strømsoddbygda
Veme
Haug
Hval
Viker
Nes
Totalt

TOTALT KISTE
URNE
742
439
303
1160
985
175
312
258
54
801
648
153
362
326
36
38
38
463
463
1214
1014
200
406
396
10
244
244
248
248
5990
5059
931
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Gjenbruk av graver

Fredningstida for graver er 20 år, med mindre lokale vedtekter fastsetter en lengre
fredningstid. Når fredningstida er utløpt kan graven festes. Festetida i Ringerike er 5 år, og det
er satt en øvre tidsbegrensning for gjenfeste: ”Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan
festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd” (kirkegårdsvedtekter for
Ringerike § 4). Enkelte felt på Hønefoss, Tyristrand og Veme kirkegård har fått uendelig eller
30 års fredningstid på grunn av grunnforhold. Her er det nedlagt graveforbud for kister, og det
tillates kun urnenedsettelser (kirkegårdsvedtekter for Ringerike § 3). Forbruk av graver
varierer i forhold til gjenbruken. Der det er liten eller ingen gjenbruk av graver vil forbruket
av nye være tilnærmet lik antall dødsfall. Der fredningstida er spesielt lang vil forbruket av
nye graver være nokså stort.
Hvor mange graver som blir gjort gjenbrukbare (slettet) avhenger av hvor mange festeavgifter
som innbetales hvert år. Det er gjort en opprydning i festeregistre i Ringerike, hvor mange
hundre graver har blitt frigjort. I tillegg har de siste som betalte festeavgift for 20 år fått nye
fakturaer for en 5-årsperiode. Prisen på festet har også steget. De aller fleste graver uten fester
er altså blitt slettet, og dekningen er derfor bra ved mange av gravplassene i Ringerike.
Gravplasstilhørighet

Alle har rett til fri grav i sin kommune (gravferdsloven § 6), men ikke nødvendigvis i det
lokale soknet. Regler om hvor folk skal gravlegges kan fastsettes nærmere i de lokale
vedtektene. I noen kommuner kan man fritt velge gravplass, mens andre steder er det satt krav
til bosted innenfor et bestemt sokn, eller at en kan benytte allerede festet grav. Dette er et
tema det er sterke meninger om. I håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd heter det at
”gravlegging skal finne sted på den offentlige kirkegården, primært på avdødes hjemsted”. På
grunn av pressa kapasitet ved gravplassene kan det likevel bli nødvendig å legge noen
føringer. Ringerike har i utgangspunktet fritt valg av gravplass:
Kirkegårdsvedtekter for Ringerike § 2, første og annet ledd:
Alle personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har rett til fri grav på hvilken som helst av
kommunens kirkegårder. Dette gjelder også når avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i
et annet sokn eller en annen kommune mot slutten av livet.
Tilbudet om fri kistegrav på annen kirkegård enn den som avdøde sognet til, gjelder bare når
kirkegården har kapasitet til dette. I motsatt tilfelle begrenses valget til kremasjon og urnenedsettelse.

Dermed blir Hønefoss kirkegård utelatt når det gjelder fritt valg av gravplass, fordi
kapasiteten her er såpass pressa.
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GRAVPLASSER
Her følger en beskrivelse av gravplassene i Ringerike. Målet er å kartlegge dagens situasjon,
behov og muligheter for utvidelser. For hver enkelt gravplass er følgende omtalt:
Beskrivelse
- Beliggenhet
- Totalareal
- Innhegning
- Vegetasjon
- Parkering
- Kirke/kapell
- Andre bygninger
- Muligheter for fortetting: Innenfor nåværende gravplass.
- Annet
Tall
-

Ledige graver totalt
Ledige kistegraver
Ledige urnegraver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Utvidelsesbehov
Utvidelsesmuligheter: Utvidelsesretning og evt. ca. areal.
- Planstatus: Kommuneplan, reguleringsplan.
- Eiendomsforhold: Gårds- og bruksnummer, privat / offentlig
- Eksisterende arealbruk
- Beliggenhet og naboskap
- Grunnforhold
- Støy
- Mulig interessekonflikt (aktuelt her er bl.a. naboer, jord- og kulturminnevern). Når det
gjelder jordvern vises det til den jordpolitiske arealvurderinga (JAV). Denne
vurderinga er fra 1994, og skal revideres.
Tro- og livssynsamfunn
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01 Hønefoss kirkegård
Vedlegg 1
Beskrivelse
- Beliggenhet: Hønefoss kirkegård ligger i enden av Kirkegata, ut mot Storelva.
Gravplassen ligger rundt branntomta etter den gamle kirka, og er ellers omgitt av en
parkeringsplass, boligområder og krematoriet.
- Totalareal: ca. 18 200 kvm. Parkeringsarealer og tomta hvor kirkestua og krematoriet
ligger kommer i tillegg.
- Innhegning: Flettverksgjerde. Rundt den nye urnelunden er det tregjerde.
- Vegetasjon: På den gamle delen av gravplassen er det furutrær og finsk bjørk. På den
nyeste delen er det planta rognebær.
- Parkering: Har benytta parkeringsplassen i Hofgaards gate som er eid av Ringerike
kommune. Parkeringsplassen er ca. 2000 kvm. I forbindelse med store dager har det
vært tilfeldig parkering.
- Kirke: Hønefoss kirke var en langkirke fra 1862, tegna av kirkearkitekten Christian
Heinrich Grosch. Kirka brant i januar 2010. Det er vedtatt å bygge ny kirke på
branntomta.
- Andre bygninger: Kirkestua og krematoriet ligger på motsatt side av Hofgaards gate,
mot elva.
- Muligheter for fortetting: Nei, gravplassen er allerede godt utnytta.
- Annet: Gravplassen har to anonyme gravfelt, hvor det ene er for anonyme barnegraver.
Per i dag er det ca. 150 ledige anonyme urnegraver.
Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
742
278

Kiste
439
105

Urne
303
173

Utvidelsesbehov
Kapasiteten på ledige kistegraver er begrensa. Det er noen enkle graver ledig innimellom,
men få doble kistegraver.
Hvert år settes det ned ca. 90 urner ved Hønefoss kirkegård. Rundt halvparten settes ned i
eksisterende kistegrav eller urnegrav. Forbruket er da ca. 35-40 urnegraver i året. Antallet
slettede urnegraver er ikke særlig høyt. I 2012 ble det anlagt en ny urnelund ved krematoriet,
med 191 ordinære urnegraver og en navna minnelund med plass til 407 urner.
Utvidelsesmuligheter
Gravplassen er vanskelig å utvide fordi den er bundet av omkringliggende boligområder og
elva. Reguleringsplan ”129 Pettersøya” gjelder for området, og i denne planen er deler av
Petersøya regulert til grav- og urnelund. Petersøya er imidlertid uegna til gravplass på grunn
av grunnforhold og flomfare. Størsteparten av Petersøya ligger innenfor 200-årsflommen. Å
bygge flomsikkert vil medføre svært høye kostnader og vurderes til å være
samfunnsøkonomisk ulønnsomt.
En utvidelse i tilknytning til gravplassen må bli ut mot Kongens gate. Parkeringsplassen ut
mot Kongens gate er avsatt til senterområde i kommuneplan. Ringerike kommune er
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grunneier, og dette er en svært verdifull tomt for kommunen. En utvidelse her forutsetter at
området blir omregulert. Her er det en del usikkerhet i forbindelse med hovedveisystemet for
Hønefoss. Kongens gate er svært trafikkert og genererer mye støy. I følge forskrift bør det
foretas hensiktsmessig støyskjerming, og om mulig etableres en buffersone mellom gravplass
og naboskap.
Tro- og livssynsamfunn
Den nye urnelunden ved krematoriet er nøytral uten bruk av religiøse symboler for eksempel
på gjerde og port. Urnelunden ligger også litt for seg selv, med egen inngang.
I og med at flest muslimer er bosatt i Hønefossområdet bør det i utgangspunktet tilrettelegges
for muslimske graver her. Det er imidlertid vanskelig å utvide gravplassen i Hønefoss, i og
med at den er bundet av omkringliggende boligområder og elva.
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02 Norderhov kirkegård
Vedlegg 2

Beskrivelse
-

Beliggenhet: Norderhov kirkegård ligger i et unikt kulturlandskap, med lang historie.
Den gamle prestegården ligger rett ved kirka. Øst for gravplassen går E16, og i nord
ligger Kirkeskolen.
Totalareal: Gravplassen har et samla areal på ca. 20 000 kvm.
Innhegning: Steingjerde mot sør og vest, flettverk på jernstolper mot nord og øst.
Vegetasjon: Gravplassen er innrammet av trær av forskjellig slag, blant annet lønn og
kastanjer.
Parkering: Parkeringsplassen ligger ved inngangen, på motsatt side av veien. Den er
eid av Ringerike kommune. Arealet er ca. 1000 kvm. I tillegg er det noen plasser ved
inngangen til gravplassen.
Norderhov kirke: 585 kvm, ca. 550 plasser. Norderhov kirke er en middelalderkirke
fra 1170, og er dermed automatisk freda etter kulturminnelovens bestemmelser.
Andre bygninger: Kombinert driftsbygning og bårehus.
Muligheter for fortetting: Gravplassen er godt utnytta, men det kan være mulig å bedre
utnyttelsen ved å omregulere noen felt og eventuelt endre eksisterende kistegravfelt til
urnefelt. Felt 4 og 5 er mest aktuelt for urnegraver på grunn av plass- og grunnforhold.
På denne måten vil det etter hvert bli flere urnegraver på Norderhov.

Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
1160
97

Kiste
985
89

Urne
175
8

Utvidelsesbehov
Norderhov er aktuell som avlastning for Hønefoss, i og med at kapasiteten her er såpass
pressa. Norderhov er en av gravplassene som ligger nærmest Hønefoss, og mange i Hønefoss
har preferanser hit. Heradsbygda, som nå sokner til Hønefoss, var tidligere knytta til
Norderhov.
Norderhov har god dekning av kistegraver, men det er et stort behov for nye urnegraver. I dag
blir ledige kistegraver brukt til nedsettelse av urner, noe som er dårlig utnyttelse av areal.
Kirkevergen har undersøkt muligheten for å dele kistegraver i 2 for å lage urnegraver, men
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kistegravene på Norderhov er for små. Det er et område hvor det kan være aktuelt å gjøre om
et kistefelt til urnefelt, da gravene er for små etter dagens krav.
Utvidelsesmuligheter
I kommuneplan er det avsatt et stort areal til utvidelse, øst for dagens gravplass. Her har det
vært planer om en sentral gravplass.
- Planstatus: Vedlegg 2 viser med lyserødt området avsatt i kommuneplanen til
framtidig grav- og urnelund. Området er ikke regulert, men Norderhov er nevnt
spesielt i kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, side 42:
”Det kan ikke godkjennes nye byggetiltak ved Norderhov kirke før reguleringsplan for hele
området med kirke, kirkegård, prestegård og omgivelser er utarbeidet.
Reguleringsplanarbeidet skal inneholde en landskapsanalyse for området.”

-

-

En utvidelse av gravplassen regnes som byggetiltak, og vil dermed kreve
reguleringsplan.
Eiendomsforhold: Gnr/bnr 42/89, Ringerike kommune er grunneier.
Eksisterende arealbruk: Jordbruk.
Beliggenhet og naboskap: En eventuell utvidelse vil bli i tilknytning til dagens
gravplass, med Kirkeskolen i nord, jorde i sør og E16 i øst.
Grunnforhold: Erfaringen fra dagens gravplass er at det meste av grunnen består av
leirejord.
Støy: E16 skaper noe trafikkstøy, og det bør derfor ikke utvides for langt ut mot E16.
Mulig interessekonflikt: Hensyn til kultur- og jordvern vil gjøre en utvidelse vanskelig.
Jordvern: Arealet er i jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke
landbruksinteresser).
Kulturvern: En utvidelse kan føre til at området blir for stort, og at proporsjonene
sprenges. Norderhov kirke er automatisk fredet etter Kulturminneloven. Det tillates
ingen inngrep i automatisk fredede kulturminner eller omgivelser uten tillatelse fra
myndighet, som her er Riksantikvaren (RA). I brev datert 21.01.10 skriver RA
følgende: Riksantikvaren fraråder å legge en stor kirkegårdsutvidelse i skråningen på
østsiden av Norderhov kirke. En slik kirkegårdsutvidelse vil bli særdeles fremtredende
og skjemmende for opplevelsen av kirken og dens omgivelser. Det er vesentlig at den
gamle kirkegården gis forsvarlig vern og får beholde sin dominans i landskapet
sammen med kirkebygningen. RA viser også til kommuneplanens bestemmelse om
utbyggingsrekkefølge. Norderhov kirke og kirkegård er av stor nasjonal verdi, og RA
mener en sentralgravplass her er i strid med nasjonale interesser.
Annet: En utvidelse vil være en omfattende og tidkrevende prosess, blant annet pga.
hensynet til kultur- og jordvern og krav om reguleringsplan. Det kan være mulig med
en liten utvidelse, men dette vil uansett være tidkrevende. Det er noe usikkerhet knytta
til trase for ny E16.

Tro- og livssynsamfunn
Norderhov er en av de bynære gravplassene i Ringerike. Da det er vanskelig å få plass til et
muslimsk gravfelt ved Hønefoss kirkegård bør dette vurderes ved en eventuell utvidelse ved
Norderhov. Antallet muslimske graver må ses i forhold til størrelsen på en eventuell utvidelse.
Vanskelige grunnforhold kan gjøre at det er mer aktuelt med urnegraver på en evt. utvidelse.
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03 Ask kapell
Vedlegg 3

Beskrivelse
- Beliggenhet: Ask kirkegård ligger ved utløpet av Sogna, med jernbanen rett nord for
gravplassen. Området rundt er LNF-område, med jorder mot vest og skog ned mot
elva.
- Totalareal: ca. 7400 kvm (gnr/bnr 78/77, /39 og /58).
- Innhegning: Gjerde i tre, noen steder også hekk.
- Vegetasjon: Noen furutrær og en del bjørk.
- Parkering: Parkering ved hovedinngangen med plass til 8-10 biler.
- Ask kapell: 194 kvm, 150 plasser. Ask kapell er annekskirke til Norderhov kirke. Liten
langkirke fra 1937, bygd i lafta tømmer. Det er innredet et bårerom under kapellet.
- Andre bygninger: Det står en driftsbygning sør på gravplassen (redskapshus og
toaletter).
- Muligheter for fortetting: Se "Tro- og livssynsamfunn" neste side.
Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
312
21

Kiste
258
17

Urne
54
4

Utvidelsesbehov
Ask har i dag god kapasitet, hvor en del av gravplassen fortsatt ikke er tatt i bruk. 787
innbyggere sokner gravferdsmessig til Ask, og de siste 5 åra har det i snitt vært 4
kistebegravelser per år.
Utvidelsesmuligheter
På motsatt side av Kapellveien går jernbanen, og ned mot elva er det for bratt til å utvide. Mot
vest er det jordbruksland av høy verdi. En utvidelse må bli mot nordøst.
- Planstatus: Avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen.
Arealet er ikke regulert.
- Eiendomsforhold: Eiendommen 78/1 omkranser gravplassen, og er i privat eie.
- Eksisterende arealbruk: Arealet er rydda for skog, og det er planta.
- Beliggenhet og naboskap: Utvidelsesområdet ligger i direkte tilknytning til
gravplassen.
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-

Grunnforhold: Innenfor dagens gravplass er det gode grunnforhold med sandgrunn og
selvdrenerende masse. Forholdene utenfor gravplassen må undersøkes nærmere
dersom det blir aktuelt med en utvidelse.
Støy: Jernbanen går rett nord for gravplassen. Det vil være noe støy fra jernbanen, men
dette gjelder også dagens gravplass. Det går vanligvis kun to tog i døgnet innenfor
seremonitid.
Mulig interessekonflikt: Arealet rundt Ask kirkegård er i jordpolitisk arealvurdering
vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). En gravplass er et
samfunnsnyttig formål, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å benytte
landbruksjord. Her er det ikke samsvar mellom kommuneplan og jav-klassifiseringa.
Hele den nye delen av dagens gravplass er klassifisert som A-jord.

Tro- og livssynsamfunn
Det er planlagt å etablere et muslimsk gravfelt i tilknytning til dagens gravplass i nordøst.
Deler av arealet er innenfor dagens gjerde, mens noe er utenfor. Hele arealet er innenfor
soknets eiendom.
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04 Tyristrand kirkegård
Vedlegg 4
Beskrivelse
-

Beliggenhet: Gravplassen ligger ved fv 35, i
sentrum av Tyristrand.
Totalareal: ca. 11 100 kvm.
Parkeringsarealer kommer i tillegg.
Innhegning: Hvitt tregjerde med horisontale
bord.
Vegetasjon: Trær som furu, gran, bjørk og
andre løvtrær omkranser gravplassen. Det er
også trær inne på gravplassen.
Parkering: Parkeringsplass ved
hovedinngangen. Ca. 500 kvm.
Tyristrand kirke: 328 kvm, 300 plasser. Lafta
langkirke fra 1857, tegna av arkitekten
Christian Heinrich Grosch.
Andre bygninger: Menighetshus og en
garasje/redskapshus.
Muligheter for fortetting: Det er planer om å
tegne inn et nytt urnefelt.
Annet: Jorda på den eldste delen av gravplassen er leirholdig, og har derfor ingen
gjenbruksverdi. Den eldste delen har følgelig fått uendelig fredningstid. Her er det
nedlagt graveforbud for kister, og brukte graver kan dermed ikke brukes på ny. På
denne delen tillates bare urnenedsettelser (kirkegårdsvedtektene for Ringerike, § 3).
Det kan vurderes å heve grunnen for å få økt gjenbruk. På nyere del av gravplassen har
det vært masseutskifting.

Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
801
54

Kiste
648
45

Urne
153
9

Utvidelsesbehov
Tyristrand er et vekstområde, og behovet her er stort. Gravplassen begynner å få lite areal, og
her er det gjenbruk som er problemet. Det er stor mangel på doble kistegraver. I og med at
hele den gamle gravplassen er freda, går det unna med nye kistegraver. Det er fremdeles noen
ubrukte graver igjen på den gamle delen.
Utvidelsesmuligheter
I kommuneplan er det satt av et område til framtidig grav- og urnelund på nordsida av dagens
gravplass (deler av 251/3).
- Planstatus: Formål framtidig grav- og urnelund i kommuneplan (vedlegg 4).
Reguleringsplan ”276 Tyristrand Sentrum” gjelder. Her er utvidelsesområdet regulert
til offentlig bygg - kirke og parkeringsplass.
- Eiendomsforhold: 251/3 er i dag i privat eie, og må eventuelt kjøpes opp.
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-

Eksisterende arealbruk: Jordbruk.
Beliggenhet og naboskap: I tilknytning
til dagens gravplass, omgitt av
jordbruksarealer.
Grunnforhold: Må undersøkes nærmere.
Støy: Utvidelsesområdet ligger lenger
vekk fra riksvegen, og er mindre utsatt
for støy enn dagens gravplass.
Mulig interessekonflikt: Området er i
jordpolitisk arealvurdering vurdert til
klasse C (mindre sterke
landbruksinteresser).

Tro- og livssynsamfunn
Det er planlagt å anlegge et muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård. Fra Tyristrand sentrum til
Ask er det om lag 8 km, og det muslimske gravfeltet på Ask kan også tjene innbyggere fra
Tyristrand /Nakkerud-området. En eventuell utvidelse av Tyristrand kirkegård bør prioritere
ordinære kiste- og urnegraver, da det er problemer med gjenbruk her.
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05 Lunder kirkegård
Vedlegg 5
Beskrivelse
Tall

Beliggenhet: Lunder kirkegård ligger på Sokna, med Sokna skole som nabo.
Gravplassen er ellers omgitt av boligområder. Jernbanen går litt sør for gravplassen.
Totalareal: ca. 12 800 kvm.
Innhegning: Steingjerde satt opp i perioden 1965-1971. Gravplassen har inngang i vest
(hovedinngang), sør og nord.
Vegetasjon: Tuja på hver side av inngangen. Syrin på baksida av kirka. Løvtrær langs
kirkemuren, samt 3 furutrær inne på gravplassen.
Parkering: På vestsida av Strømsoddveien, rett ovenfor vestre inngang. Ca. 1000 kvm.
Lunder kirke: 378 kvm, 300-350 sitteplasser. I 1706 ble det reist en kirke på tomta
hvor Lunder kirke står i dag. På grunn av store skader ble kirka gjenoppbygd som en
korskirke i 1761.
Andre bygninger: Det er en driftsbygning ved hovedinngangen til gravplassen. Ved
den søndre inngangen er det et gravkapell, bygd i 1938.
Muligheter for fortetting: Det er plass til flere felt mot øst.

Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
362
34

Kiste
326
32

Urne
36
2

Utvidelsesbehov: Ut fra tallene ovenfor er det ikke behov for utvidelse. Dersom det skulle bli
behov for flere graver bør det først etableres flere felt innenfor dagens gravplass.
Utvidelsesmuligheter
Gravplassen kan utvides mot sør eller sørvest.
- Planstatus: I kommuneplan er disse områdene avsatt med formål offentlig bygning
(vedlegg 5). Reguleringsplan ”44 Sokna Sentrum” gjelder for dagens gravplass og
eiendommen ved den søndre inngangen. ”187-01 Kirkemoen boligfelt” gjelder for
området på andre sida av Strømsoddveien, og det aktuelle utvidelsesområdet er her
regulert til offentlig bebyggelse.
- Eiendomsforhold: 148/93 og /100, grunneier er Ringerike kommune.
- Eksisterende arealbruk: Skog, parkering og vegarealer.
- Beliggenhet og naboskap: 148/93 ligger på andre sida av Strømsoddveien, ned mot
jernbanen, men er skjerma av en del skog. 148/100 ligger i direkte tilknytning til
gravplassen, og er ellers omgitt av veier.
- Grunnforhold: Sand, med et lite topplag sandjord.
- Støy: Utvidelser mot sør vil få mer støy fra jernbanen.
- Mulig interessekonflikt: En del av området, vest for fylkesvegen, er på en skisse fra
vegvesenet vist som ny vegforbindelse mellom Rv7 og eksisterende Fv 178.
- Annet: Dersom dagens parkeringsplass på 148/93 skal nyttes som gravplass, må det
opparbeides nye parkeringsarealer.
Tro- og livssynsamfunn
Ved en eventuell inntegning av nye felt bør det vurderes nærmere om det er behov for å sette
av plass til et muslimsk felt.
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06 Strømsoddbygda kapell
Beskrivelse
-

Beliggenhet: Strømsoddbygda hører til Lunder kirkesokn. Kapellet er også kjent som
”Templet i skogen”, et navn det fikk av ringeriksdikteren Elling M. Solheim. Dette
forteller litt om beliggenheten.
Totalareal: Tomta som Lunder sokn eier (146/23) er ca. 3800 kvm.
Innhegning: Tregjerde
Vegetasjon: Gran og furu, mest naturlig.
Parkering: Utenfor inngangen til gravplassen, langs gjerdet og ved rundkjøring til
Aure sag 150 m lenger inn i vegen.
Strømsoddbygda kapell: 174 kvm, 110 plasser. Lafta langkirke reist i 1953, men
innviet først i 1957.
Andre bygninger: Nei
Muligheter for fortetting: Her kan det lages flere felt innenfor eiendommen som
Lunder sokn eier.
Annet: Gravplassen ble tatt i bruk i 1994.

Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
38
1

Kiste
38
1

Urne
18 (?)

Utvidelsesbehov
Gravplassen består av 2 felt: Et kistegravfelt med 30 graver, hvor 6 graver er tatt i bruk. Og et
urnegravfelt med 20 graver, hvor 2 graver er tatt i bruk.
Utvidelsesmuligheter
Gode muligheter for økt utnyttelse, i tillegg til lite bruk av gravplassen gjør at vi ikke utreder
utvidelsesmulighetene videre.
Tro- og livssynsamfunn
Behovet for å tilrettelegge for andre trossamfunn her anses som lite.
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07 Veme kirkegård
Vedlegg 7

Beskrivelse
- Beliggenhet: Gravplassen ligger i Veme. Jernbanen går rett sør for kirka. Rundt
gravplassen er det skog.
- Totalareal: Ca. 8000 kvm. Parkeringsarealer kommer i tillegg.
- Innhegning:
- Vegetasjon: Rognebær, bjørk, lønn, furu og prydbusker (snøballbusker, kinesisk syrin,
hortensia), samt et fint tuntre (sibirfuru).
- Parkering: Parkeringsplassen ligger på motsatt side av Kirkeveien, og er ca. 600 kvm.
- Veme kirke: 230 kvm, 200 plasser. Langkirke i rød teglstein fra 1893.
- Andre bygninger: Bårehus ved hovedinngangen. Driftsbygning ved parkeringsplassen.
- Muligheter for fortetting: Ja, øst for kirka. Dersom man fyller opp terrenget slik at
man kan gravlegge over dagens graver, som ikke kan gjenbrukes pga. totalfredning.
- Annet: Problemer med gjenbruk. Disse gravene kan evt. brukes til urnegraver.
Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
463
25

Kiste
463
25

Urne
Har ikke

Utvidelsesbehov
Nei. Det er mange ledige graver i forhold til bruken av gravplassen. Gravplassen har
imidlertid ikke eget urnefelt. Dersom det skal anlegges et nytt felt bør dette være for
urnegraver og etableres innenfor dagens gravplass.
Utvidelsesmuligheter
Området rundt dagens gravplass er avsatt med formål LNF i kommuneplan. I tillegg er det i
jordpolitisk arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser). Det er
dermed liten mulighet for utvidelse av gravplassen. Med bakgrunn i dette samt at det ikke er
noe behov for utvidelser utredes ikke utvidelsesmulighetene videre.
Tro- og livssynsamfunn
Det er planlagt å anlegge et muslimsk gravfelt ved Ask kirkegård. Fra Veme til Ask er det om
lag 12 km, og det muslimske gravfeltet på Ask kan også tjene innbyggere fra Veme.
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08 Haug kirkegård
Vedlegg 8
Beskrivelse
-

-

-

Beliggenhet: Terrenget er veldig kupert,
og kirka ligger på en knaus. Vest og nord
for kirka faller terrenget bratt, mens det
mot syd og mot veien i øst har noe svakere
fall. Den eldste delen av gravplassen
ligger rundt kirka, mens senere utvidelser
har skjedd mot nord og nordvest. Vang
skole ligger rett over veien.
Totalareal: Tomta som Haug sokn eier
(134/7) er ca. 32 000 kvm.
Innhegning: Mur (bygd opp slik at
høydeforskjellen blir avgrensningen). Den nye delen avgrenses av et flettverksgjerde.
Vegetasjon: Det er mange store gamle trær på gravplassen, av forskjellige slag.
Parkering: Langs muren ved hovedinngangen.
Haug kirke: 270 kvm, 250 sitteplasser. Langkirke bygd i stein, fra ca. 1200. Kirka er
anlagt på grunn som tidligere tilhørte gården Haug, som også har gitt navn til kirka.
Andre bygninger: Rett nord for kirka, på den gamle muren, står et lite murt gravkapell
(Nerstadkapellet), visstnok fra 1700-tallet, som nå gjør tjeneste som redskapshus. På
østre del av gravplassen står et gravkapell fra 1909, som i dag fungerer som
menighetshus. På den nye delen står det en liten garasje/redskapshus.
Muligheter for fortetting: Nei. Tomta virker stor, men er vanskelig å utnytte på grunn
av store høydeforskjeller.

Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
1214
111

Kiste
1014
94

Urne
200
17

Utvidelsesbehov
Haug er et område i vekst, og er en av de bynære gravplassene i Ringerike. I og med at Ullerål
ikke har egen gravplass, sokner en del av Ullerål gravferdsmessig til Haug. Totalt sokner
8384 innbyggere gravferdsmessig til Haug kirkegård. Haug vil også være aktuell som
avlastning for Hønefoss kirkegård, etter hvert som denne fylles opp. Haug kirkegård har per i
dag god kapasitet, men det bør etableres flere urnefelt.
Utvidelsesmuligheter
I kommuneplan og reguleringsplan er det lagt opp til utvidelse på vestsida av dagens
gravplass.
- Planstatus:
Kommuneplan: grav- og urnelund i kommuneplan.
Reguleringsplan: Regulert til grav- og urnelund i reguleringsplan”76-04 Haug
Kirkegård”. En utvidelse er i tråd med overordna planer, og kan gjennomføres uten
planprosess.
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-

-

Eiendomsforhold:
Arealet i nordvest: 134/7 eies av Haug sokn
Arealet i sørvest: 134/1 er i privat eie.
Eksisterende arealbruk: Park, grøntområde og skog.
Beliggenhet og naboskap: Arealet i sørvest ligger i direkte tilknytning til gravplassen,
mens arealet i nordvest ligger inne på dagens gravplass og er ferdig opparbeida.
Områdene grenser ellers mot LNF-område og boligområde.
Grunnforhold:
Sørvest: Ikke så god jord. Arealet er bedre egna for urnegraver/minnelund enn for
kistegraver.
Nordvest: Gammel landbruksjord, massen kan brukes som den er. Det må dreneres.
Støy: Nei
Mulig interessekonflikt: Området som er satt av til utvidelse er i jordpolitisk
arealvurdering vurdert til klasse A (meget sterke landbruksinteresser).

Tro- og livssynsamfunn
Som en av de mest bynære gravplassene i Ringerike bør det prioriteres å legge til rette for
muslimske graver her. Det mest aktuelle arealet er i nordvestre del av gravplassen. Arealet i
sørvest er uaktuelt pga. grunnforhold. Det må vurderes nærmere hvor stort et muslimsk
gravfelt bør være.

32

10 Hval kirkegård
Vedlegg 9
Beskrivelse
-

Beliggenhet: Hval kirkegård ligger på Hallingby, ut mot elva ved siden av barne- og
ungdomsskolen. Ut mot elva er det skog, og sør for gravplassen er det jorder.
Totalareal: gnr/bnr 274/75, 274/108 og 274/344 er ca. 16 000 kvm. En del av området
er bratt og dekket av skog.
Innhegning: Stakittgjerde på nordsida av kirka, resten er nettinggjerde.
Vegetasjon: Furu, bjørk og noe løvtrær.
Parkering: Parkeringsplassen (274/375) er eid av Ringerike kommune, og er ca. 650
kvm.
Hval kirke: 314 kvm, 250 plasser. Hval kirke er bygd i lafta tømmer i 1862. Kirka er
bygd etter samme tegning som Nes kirke, opprinnelig tegna av arkitekt Christian
Heinrich Grosch.
Andre bygninger: Kirkestue
Muligheter for fortetting: Nei.

Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
406
49

Kiste
396
36

Urne
10
13

Utvidelsesbehov
Når det gjelder kistegraver er det nokså god plass, men det er stort behov for nye urnegraver.
Utvidelsesmuligheter
En utvidelse må bli mot sør, gnr/bnr 273/45.
- Planstatus: Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplan. Arealet er ikke regulert.
- Eiendomsforhold: Gnr/bnr 273/45 er i privat eie. Veien som ligger mellom dagens
kirkegård og utvidelsesområdet er privat.
- Eksisterende arealbruk: Jorde.
- Beliggenhet og naboskap: Arealet ligger på motsatt side av en vei, med et gårdsbruk
som nabo.
- Grunnforhold: Erfaringer fra dagens gravplass er sand i området nærmest kirka, ellers
leirejord. På gnr/bnr 273/45 er jordtypen registrert som "siltig sand", dvs. mindre enn
10 % leire, mer enn 40 og opp til 85 % sand og mindre enn 50 % silt. Det kan være
nødvendig med masseutskifting.
- Støy: Nei
- Mulig interessekonflikt: Jordbruk.
Tro- og livssynsamfunn
Ved en utvidelse/inntegning av nye felt bør det vurderes nærmere om det er behov for å sette
av plass til et muslimsk felt.

33

11 Viker kirkegård
Vedlegg 10

Beskrivelse
-

Beliggenhet: Gravplassen ligger på Viker, nord i Vestre Ådal, omgitt av skog- og
jordbruksområder.
Totalareal: gnr/bnr 295/28 og 295/137 er 3650 kvm. Parkeringsareal kommer i tillegg.
Innhegning: Steingjerde
Vegetasjon: Ingenting
Parkering: Parkering skjer på 295/74, parkeringsplassen er ca. 500 kvm.
Viker kirke: 246 kvm, 150 plasser. Lafta langkirke fra 1702. Før dagens kirke ble bygd
sto det en stavkirke her. Viker kirke er den eldste bevarte trekirka i Ringerike.
Andre bygninger:
Muligheter for fortetting: Litt plass rundt kapellet.

Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
244
22

Kiste
244
22

Urne
Har ikke

Utvidelsesbehov
Nei. Det er mange ledige graver i forhold til bruken av gravplassen. Gravplassen har
imidlertid ikke eget urnefelt. Dersom det skal anlegges et nytt felt bør dette være for
urnegraver.
Utvidelsesmuligheter
Gravplassen kan kanskje utvides mot vest på 295/74.
- Planstatus: Det røde området vist på kartet er satt av til grav- og urnelund i
kommuneplan (vedlegg 10). Området er ikke regulert.
- Eiendomsforhold: Viker sokn eier 295/74. Dersom det skal utvides enda lenger mot
vest er eiendommen 295/3 i privat eie.
- Eksisterende arealbruk: 295/74 er i dag parkeringsplass, grøntareal og jorde. I tillegg
er det to bygninger på eiendommen.
- Beliggenhet og naboskap: Utvidelsesområdet ligger i direkte tilknytning til dagens
gravplass. Gnr/bnr 295/74 går inn på det som i dag er jorde.
- Grunnforhold: Sandjord
- Støy: Nei
- Mulig interessekonflikt: Området rundt gravplassen er vurdert til klasse B (sterke
landbruksinteresser) i jordpolitisk arealvurdering.
Tro- og livssynsamfunn
Behovet for å tilrettelegge for andre trossamfunn her anses som lite.
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12 Nes kirkegård
Vedlegg 11
Beskrivelse
- Beliggenhet: Gravplassen ligger ved E16 i Nes i Ådal. Gravplassen er ellers omgitt av
boligområder, skog og Coop.
- Totalareal: ca. 6600 kvm. Parkeringsareal kommer i tillegg.
- Innhegning: Tregjerde og steingjerde
- Vegetasjon: Gravplassen er skjerma med noe trær mot E16 og Coop.
- Parkering: Ved hovedinngangen til gravplassen.
- Nes kirke: 264 kvm, 250 plasser. Nes kirke er bygd i lafta tømmer, og er tegna av
arkitekt Christian Heinrich Grosch. Kirka ble bygd i 1860.
- Andre bygninger: Det ligger et kapell lengst mot sør på gravplassen.
- Muligheter for fortetting: Det er laget et nytt urnefelt mot E16 med ca. 30 graver.
Tall
Ledige graver
Antall graver tatt i bruk siste 5 år

Totalt
248
28

Kiste
248
28

Urne
Ca. 30

Utvidelsesbehov
Nei. Det er mange ledige graver i forhold til antall som sokner til gravplassen. I 2012 sokner
446 innbyggere til Nes kirkegård.
Utvidelsesmuligheter
I kommuneplan er det satt av et stort område til utvidelse sørvest for dagens gravplass
(305/209 og /60).
- Planstatus: Området er satt av til grav- og urnelund i kommuneplan (vedlegg 11).
Reguleringsplan ”85 Del av Nes i Ådal” gjelder. Her er det aktuelle området regulert
til offentlige bygninger og anlegg.
- Eiendomsforhold: 305/209 er eid av Ringerike kommune, mens 305/60 er i privat eie.
- Eksisterende arealbruk: Gnr/bnr 305/209 er i dag skogsområde, og det står et uthus på
eiendommen. 305/60 er også skogsområde, og det står et lagerhus på eiendommen.
- Beliggenhet og naboskap: Utvidelsesområdet ligger i tilknytning til dagens gravplass,
med kun en vei i mellom. Samtidig er området mer skjerma fra E16. Sør for 305/209
ligger Nes Trygdebolig, mens i vest er det planlagt boligbygging.
- Grunnforhold: Sandjord
- Støy: Området for en eventuell utvidelse er lenger unna E16, og vil få mindre støy enn
dagens gravplass.
- Mulig interessekonflikt:
Tro- og livssynsamfunn
Ved en utvidelse bør det vurderes nærmere å legge til rette for noen muslimske graver. Dette
med bakgrunn i avstanden til andre gravplasser hvor det tilrettelegges.
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OPPSUMMERING
Sett under ett har Ringerike god dekning med mange ledige graver. Tabellen på neste side
viser nærmere hvordan de ulike gravplassene dekker behovet for sitt sokn. Ut fra dette kan vi
si noe om hvordan tilbudet er fordelt i kommunen, hvor behovet er størst og hvor det
eventuelt bør utvides. Det er imidlertid en del usikkerhet i beregninga av gravplassenes
kapasitet. Usikkerheten ved tallgrunnlaget gjør at tabellens konklusjoner kun må oppfattes
som veiledende.
-

Folketallet er basert på tall fra 2012 på grunnkretsnivå. Det er 61 personer uten oppgitt
grunnkrets. Noen steder avviker grunnkretsene fra soknegrensene.

-

Etter gravferdsloven skal det i en kommune alltid være ledige graver for minst 3 % av
kommunens folketall. I kolonnen ”3 %” i tabellen er dette beregna for de enkelte sokn,
selv om lovens krav gjelder for kommunen sett under ett.

-

Tallene for ledige graver må ses på som cirka antall, da det ikke vises hvilke graver
fredningstida på 20 år ikke er utløpt på. Det vises heller ikke hvor mange som har
redusert gjenbrukbarhet pga. gangveier, trær, grunnforhold osv.

Hønefoss, Tyristrand, Norderhov og Hval har størst behov for utvidelser. Hønefoss kirkegård
har for lite plass i forhold til soknets folketall, og få muligheter for utvidelser. Tyristrand har
lite areal og redusert gjenbruk i og med at den gamle delen av gravplassen er freda. Her er det
først og fremst mangel på kistegraver. På Norderhov er det mangel på urnegraver. For de
øvrige gravplassene er det ikke behov for utvidelser på kort sikt, og for de fleste gravplassene
er det mulig å fortette/utvide dersom det skulle bli behov for det. Gravplassene
Strømsoddbygda, Veme og Viker har ikke urnegraver. Her brukes ledige kistegraver til
urnenedsettelser, noe som er sløsing med areal. Alle gravplassene bør ha eget urnefelt.

Forslag til tiltak:
1. Utvidelser der det er størst behov: Norderhov, Tyristrand og Hval.
2. Redusere bruken av gravplassene der det er kapasitetsproblemer
(her er Hønefoss mest aktuelt).
3. Etablere urnefelt på de gravplassene hvor dette mangler.
4. Legge til rette for muslimske graver ved flere av dagens gravplasser: i første omgang
bør Ask, Haug og Hval prioriteres.
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6. TRO- OG LIVSSYNSAMFUNN
Et offentlig ansvar

Norge blir i stadig større grad et flerkulturelt samfunn, og det er et økende behov for å ivareta
mangfoldet på en god måte. Eksempler på nye utfordringer kan være ønske om egne gravfelt
for ulike tro- og livssynsamfunn, muslimer som ønsker å bli gravlagt i retning Mekka og
ønske om mer aktiv deltakelse fra de pårørende i gjenfylling av graven eller ved kremasjon.
Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere får en verdig gravplass, og at hensynet
til tro og livssyn blir ivaretatt. På de offentlige gravplassene har alle rett til å bli gravlagt,
uansett tro eller livssyn. Gravferdsloven § 1 slår fast at Gravlegging skal skje med respekt for
avdødes religion eller livssyn. Fellesrådets ansvar som gravferdsmyndighet overfor alle
innbyggerne krever at ulike ønsker, tradisjoner og skikker møtes med åpenhet, respekt og vilje
til tilrettelegging og fleksibilitet. Samtidig vil praktiske, økonomiske og juridiske hensyn tilsi
at mange ønsker og krav ikke nødvendigvis kan innfris. Det har imidlertid vist seg at det skal
lite tilrettelegging til for at gravleggingen aksepteres av de fleste.
I den daglige drifta er de tilsattes kompetanse og holdninger avgjørende for møtet med de
pårørende. Arbeidet på gravplass og krematorium er spesialisert, og krever en sammensatt
kompetanse. Noen av utfordringene på dette området kan bli håndtert gjennom samarbeid og
kontakt mellom fellesråd og representanter for berørte trossamfunn. Fellesrådet skal årlig
innkalle tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Ringerike til et møte for å drøfte
hvordan deres behov ved gravferd kan ivaretas (jf. gravferdsloven § 23, 3. ledd). Det er så
langt avholdt tre slike møter med representanter for ulike trossamfunn i Ringerike.
Tro- og livssynsamfunn i Ringerike

Ringerike har så langt få erfaringer med gravferder for ulike trossamfunn. De fleste muslimer
i Ringerike har fram til nå blitt gravlagt utenfor kommunen, enten i andre kommuner eller i
hjemlandet. Dette er i ferd med å endre seg etter hvert som andre- og tredjegenerasjons
innvandrere blir eldre. I tillegg har Gravferdsetaten i Oslo fra 01.07.10 inntil videre stengt for
gravlegging av utenbysboende muslimer. Modum kommune har etablert et muslimsk gravfelt
hvor Ringerike inntil videre kan få gravlegge 1-2 personer. Kostnadene ved gravlegging i
Modum må dekkes av fellesrådet, i og med at det ikke er anlagt slike graver i Ringerike
(gravferdsloven § 6).

Når det gjelder tilrettelegging for ulike tros- og livssynssamfunn er behovet for muslimske
graver mest prekært. Det er mange muslimer i kommunen, anslagsvis 5-600. Muslimer har
også størst behov for tilpasning da gravene må være orientert mot Mekka. Det er flest
muslimer bosatt i Hønefossområdet. Dersom folk skal gravlegges i nærheten av der de bor,
bør det først og fremst tilrettelegges for muslimske graver sentralt i kommunen. Behov og
muligheter for tilrettelagte graver er omtalt nærmere for de ulike gravplassene i kapittel 5. Av
andre tiltak er det planlagt et vindu i krematoriet, slik at pårørende lettere kan være med og
følge kremeringen. Dette er gjerne et ønske for hinduer og buddhister.
Egne gravplasser og gravfelt for ulike trossamfunn

Registrerte trossamfunn har rett til å opprette egne gravplasser for sine medlemmer. Dette
forutsetter at eieren betaler for anlegg og drift. Det finnes i dag få slike gravplasser. Et
alternativ kan være at deler av en offentlig gravplass blir avsatt til medlemmer av ikke-kristne
trossamfunn. Denne ordninga har vært praktisert en stund, særlig i byområder. Muslimer har
for eksempel egne gravfelt på flere gravplasser i Oslo og ca. 20 andre kommuner.
Innvielse av ny gravplass

Begrepet vigsling er tatt ut av gravferdsloven og det åpnes for at tros- og livssynssamfunn
som er virksomme på stedet kan gjennomføre en seremoni:
Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, skal gis anledning til å gjennomføre en
seremoni når en ny gravplass tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller gjennomføres slik
at den forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for de andre tros- eller
livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme gravplassen. (Gravferdsloven § 5)
Livssynsnøytrale seremonirom

Kirka kan bare brukes til kristne gravferdshandlinger, mens gravkapeller og kapeller ved
krematoriene står til disposisjon for alle tros- og livssynsamfunn. Kapeller er som regel for
små, og rommer gjerne ikke mer enn 30-50 personer. I tillegg har de ofte kirkelig utsmykning.
I dag er det ikke noe krav om at kommunen skal stille et egna lokale til rådighet for
gravferdsseremonier. De politiske partiene på Stortinget har imidlertid inngått en avtale hvor
de tar sikte på å lovfeste kravet om livssynsnøytrale seremonirom. Utredninga om staten og
Den norske kirke (NOU 2006:2) peker også på behovet for at det offentlige tar ansvar for at
det finnes livssynsnøytrale seremonirom. Slike seremonirom skal gjennom innredning og
utsmykning framstå som livssynsmessig nøytrale. Det kan legges til rette for mobile
symboler, framfor fastmontert religiøs symbolikk.
Krematoriet i Hønefoss er det nærmeste man kommer et livssynsnøytralt seremonirom i
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Ringerike. Det eneste religiøse symbol er et brodert kors, som i enkelte tilfeller blir tatt ned.
Krematoriet har 198 sitteplasser, men dette blir ofte for lite.
Gravskikker

Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden. Her følger en kort oversikt over
gravskikkene for noen utvalgte religioner og livssyn.
Buddhister: Kremasjon eller begravelse er valgfritt. Balsamering er tillatt. Ved kremasjon kan
de pårørende ønske å være til stede ved ovnen. Det bør være minimum tre dager mellom død
og gravferd. Buddhister bruker nøytrale kister, uten symboler. Hodet til avdøde skal vende
mot vest. Det skal avholdes plass til ektefelle ved siden av avdøde. I Norge foregår
gravferdsseremonien i ordinære gravkapeller, og buddhister benytter vanlige gravplasser.
Noen ønsker å brenne avdødes eiendeler ved graven.
Hinduer: Kremasjonsritualet er sentralt for overgangen mellom liv – død – liv, og avgjørende
for at sjelen skal frigjøre seg fra kroppen. Avdøde kremeres så snart som mulig, helst innen 24
timer og maks 3 dager. Pårørende ønsker ofte å være til stede under kremasjonen, og utføre
gravferdsritualer der. Praksis ved norske krematorier gjør slike seremonier vanskelig. I stedet
avsluttes ritualene enten når urnen senkes, eller ved pårørende blir med til ovnen og slår den
på. Etter hinduistisk skikk skal asken spres i rennende vann. Dette er vanskelig å få til i
Norge. Mange sender asken til sitt opprinnelige hjemland for spredning, mens andre velger
urnenedsettelse i Norge.
Humanetikere: Antallet humanetiske gravferder øker med 10-15 % i året. I 1992 var det 183
gravferder i regi av Human-Etisk Forbund, mens i 2008 var tallet 472. Humanetikere velger
mellom kremasjon og begravelse. Gravferden holdes i et egna lokale med et verdig preg.
Human-Etisk Forbund ønsker ikke å opprette egne gravplasser, men viser til at gravplasser for
alle er et offentlig ansvar. Enkelte kan finne det uforenelig med sitt livssyn å bli gravlagt på
religiøst eid grunn. Det er et ønske om mindre dominerende kristen symbolikk på gjerder o.l.
ved gravplassene.
Jøder: Jøder skal ikke kremeres, men begraves i viet jord. Dette innebærer at jødene må ha
egne gravplasser. Jødiske trossamfunn eier to gravplasser i Norge, i Trondheim og Oslo. Det
er kun jøder som kan gravlegges på den jødiske gravplassen. Begravelsen finner sted så snart
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som mulig, senest tre dager etter døden inntraff. Jødiske graver skal være evig fredet. Gravene
markeres tydelig, da man ikke bør trå på en grav. Jødene bruker ikke blomster på gravene,
men steiner. Dette er fordi Abraham brukte en stein til sovepute.
Kristne: Blant de kristne trossamfunnene er det et mangfold med ulike teologiske syn, kultur
og tradisjoner. Både begravelse og kremasjon er vanlig. Noen kristne trosretninger avviser
kremasjon, som for eksempel ortodokse. Det finnes ingen regler om gravens orientering, men
det er tradisjon å orientere kistegraver i retning øst-vest, altså parallelt med kirka. Avdøde
gravlegges da med hodet mot vest. Topografiske forhold gjør at denne tradisjonen ikke alltid
kan følges. Katolikker har ikke egen gravplass, og det er ingen motforestillinger mot å ligge
på allmenn gravplass. Likevel ønsker noen en egen gravplass eller eget gravfelt for katolikker,
for å lettere kunne gjennomføre minneritualer ved graven. Dersom gravene ligger i nærheten
av hverandre, kan bønn og lystenning arrangeres i større omfang.
Muslimer: Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker. Det som er felles
for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse. Det er forbudt å
kremere en muslim. Begravelsen skal skje så raskt som mulig, helst i løpet av første døgnet.
Dette kan være vanskelig å få til i Norge, på grunn av helligdager og arbeidstider. De
sørgende ønsker gjerne å fylle igjen graven selv. Muslimer ønsker gravlegging uten kiste, men
dette gjøres ikke i Norge pga. lovfesta krav om kiste. Kista skal da være enkel, det samme
gjelder gravplassen. Den døde skal ligge på høyre side med armene langs kroppen og ansiktet
vendt mot Mekka. Kista må da plasseres vinkelrett på retningen mot Mekka. Orienteringen
mot Mekka gjør det vanskelig å innpasse muslimske graver i ordinære gravfelt. Muslimer
bruker ikke familiegraver. De kan reservere en grav ved siden av, slik at ektefeller ligger ved
siden av hverandre, men har ikke felles gravminne. Noen ønsker evig fredning, men dette
strider med kirkegårdsvedtektene for Ringerike kommune, § 4: Når det er gått 60 år etter
siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.
Ved etablering av muslimsk gravplass er det ønske om en godkjennelsesprosess hos en imam
– fatwa (juridisk vurdering av hva som er i overensstemmelse med islamsk lov). Det må være
tilgang på vann for religiøs vask. Det er ønskelig at graven er merka for å unngå at noen trår
på den. Dette kan gjøres ved å forhøye graven 10-15 cm. over bakken, med gradvis helning
fra kanten. Ved gravlegging skal jorda legges på den siden av grava hvor det ikke er gravlagt
noen fra før. De første gravene som benyttes på et gravfelt er de som ligger lengst fra Mekkaretningen. Deretter benyttes gravene fortløpende mot Mekka.
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7. BEVARINGSPLAN
En gravplass som er i bruk er i stadig utvikling, og alt kan ikke vernes for alltid.
Bevaringsplanen skal omfatte Ringerikes 11 gravplasser, og har følgende formål:
-

Få oversikt over gravminnene som er over 60 år gamle, og om noen er spesielt
verdifulle uansett alder.

-

Finne ut antall gravminner som bør bevares for å beholde et representativt utvalg.

-

Hindre at vi fjerner unike og spesielle gravminner.

-

Utvikle et godt arbeidsredskap og felles utvelgelseskriterier for hele kommunen.

Gravene som skal bevares kan brukes som før, men det gjøres avtaler med festerne om
bevaring av gravutstyret. I tillegg er det aktuelt å bevare gravsteder som er falt tilbake til
gravplassen etter endt festetid. Regler i forbindelse med bevaringsplanen kan tas inn i de
lokale vedtektene. Lovgrunnlag for bevaringsplan:
Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd
§ 27. Bevaring
Kirkelig fellesråd kan vedta at områder av kirkegården eller enkeltgraver med gravminner og
annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av kirkegården
eller en grav er av en viss alder, at den representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller
materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt.
Kirkegårdsvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som
vedtas bevart.

Bevaringsplanen tar utgangspunkt i ”Bevaringsplan for kirkegårdene i Modum kommune” og
boka ”Kirkegården et levende kulturminne” (Klingberg et.al. 2005). Registreringsskjema og
framgangsmåte er henta derfra.

VERNEBEGREPER
I kulturminneloven er det to hovedtyper fredning: fredning ved lov (automatisk fredning) og
fredning ved vedtak (vedtaksfredning). I plan- og bygningsloven oppnås vernestatus gjennom
regulering til hensynssone bevaring. Fredning etter kulturminneloven brukes for å sikre
kulturminner som er av vesentlig nasjonal verdi. Regulering til hensynssone bevaring etter
plan- og bygningsloven brukes for å verne objekter og områder som har en regional eller lokal
verdi. Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen, mens plan- og
bygningsloven forvaltes av kommunen.
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Bevaring etter kulturminneloven

• Automatisk fredning ved lov: Alle kulturminner som er fra før år 1537 er automatisk
freda etter kulturminneloven § 4. Automatisk freda kulturminner har en sikringssone
på 5 meter (kulturminneloven § 6). Alle graver og gravminner, enkeltvis eller samla på
en gravplass, fra før 1537 er dermed automatisk freda. Dette gjelder også gravplassens
middelalderske innhegninger og andre synlige anlegg.
RA er fagmyndighet for tiltak som berører automatisk freda kulturminner, og
behandler eventuelle dispensasjonssaker. Tiltak på middelaldergravplass som
oppfyllinger, utvidelser, graving av grøfter, planting av trær og oppføring/endring av
bygg krever tillatelse fra RA etter kulturminneloven § 8, og må i tillegg vurderes i
forhold til gravferdsloven og plan- og bygningsloven. Dette gjelder også tiltak som
berører freda gravminner. Har gravplassen vært i kontinuerlig bruk siden
middelalderen, kan nye gravlegginger i eksisterende graver foretas uten forutgående
søknad. RA bestemmer hva som er middelaldergravplass og dermed freda. Gravplan
etter § 4 i forskrift til gravferdsloven skal vise hvor det kan gravlegges. Utkast til
gravplan sendes RA for å avklare hvilke deler av gravplassen som er freda etter
kulturminneloven. Alle krigsgraver er underlagt uendelig fredning i samsvar med
internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg.
• Vedtaksfredning: Et vedtaksfreda objekt er et nyere kulturminne som er freda ved
vedtak etter bestemmelsene i kulturminneloven § 15. Dette gir RA adgang til å frede
kirker og gravplasser enkeltvis uansett alder. Slik fredning kan også omfatte et område
rundt kulturminnet for å bevare virkningen av det i miljøet (§ 19). Kulturminneloven §
20 åpner også for fredning av helhetlige kulturmiljøer.
• Midlertidig fredning: Enkeltobjekter og områder rundt disse kan midlertidig fredes
etter kulturminneloven § 22-4. Midlertidig fredning kan vedtas som et straksvedtak
dersom et kulturminne er truet eller utsatt for fare, eller om man vil vurdere
kulturminnet med tanke på permanent fredning.
Bevaring etter plan- og bygningsloven

Gravplasser som ikke er freda etter kulturminneloven kan likevel være viktige kulturminner.
Plan- og bygningsloven gir kommunene anledning til å bevare verneverdige kulturminner,
gjennom regulering til hensynssone bevaring (§ 12-5 og 12-7). Denne reguleringa brukes for å
verne objekter og områder som har lokal og regional kulturminneverdi. Kommunen er
reguleringsmyndighet, og kan vedta bevaring av større og mindre områder, og fastsette
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detaljerte vernebestemmelser for området. Hensynssone bevaring er også det anbefalte
reguleringsformålet for freda kulturminner. Formålet bevaring kan også brukes for å sikre
omgivelsene rundt et freda objekt. Utvelgelsen av det som skal reguleres til bevaring må
gjøres med bakgrunn i en faglig begrunnelse, og reguleringsplanen bør derfor utformes i
samråd med regional kulturminneforvaltning.
Bevaring etter gravferdsloven

I rundskriv T-3/2000 skriver Miljøverndepartementet følgende angående forvaltning av kirke,
kirkegård og kirkas omgivelser som kulturminne og kulturmiljø:
Kirkelig fellesråd har et ansvar for å vurdere om bevaring av enkeltgraver eller deler av
kirkegården er aktuelt, og kan etter § 27 i gravferdsforskriften vedta at områder av
kirkegården eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Dette gjelder
utstyr som er i kirkegårdens eie, eller i privat eie når det gjøres avtale om bevaring.
Fellesrådet bør se til at det iverksettes sikringstiltak for å sikre at særlig verneverdige
gravminner ikke forfaller/forringes. Riksantikvaren kan bistå med rådgivning vedrørende
konserverings- og sikringstiltak.
Gravminner i kirkegårdens eie som er eldre enn 60 år og yngre enn fra 1536, skal ikke flyttes
eller fjernes før vedkommende fylkeskommune/samisk kulturminneråd har hatt anledning til å
uttale seg. Når det gjelder flytting eller fjerning av kulturhistorisk verdifulle gravminner i
privat eie, bør fylkeskommunen/samisk kulturminneråd varsles på forhånd. Når uttalelse
innhentes, forelegges saken skriftlig med foto av de aktuelle gravminner. Dersom kirkelig
fellesråd ikke ønsker å følge kulturminnemyndighetens råd, kan saken klages inn for
bispedømmerådet. (…)

For å kunne vurdere bevaring bør det utarbeides en bevaringsplan som hvert enkelt gravminne
kan vurderes opp mot. Planen bør inneholde en registrering av gravminnene som ønskes
bevart, med oppmåling, beskrivelse og foto. Registreringa danner grunnlag for vurdering av
bevaringsverdi. Alle gravminner som er eldre enn 60 år og i offentlig eie, skal vurderes for
bevaring. Dersom ikke kommunene selv lager en bevaringsplan, vil fylkeskommunen vurdere
hvilke gravminner over 60 år som skal bevares.

BEVARING AV GRAVMINNER
Gravplasser representerer store kulturelle og lokalhistoriske verdier. Gravminnene forteller
om enkeltpersoner, slekter, hele samfunn, og er dermed en del av kulturhistorien. Gravplasser
endrer seg i takt med tida, og gravminnene følger stilhistoriens utvikling. Gamle gravminner
forsvinner og blir erstatta med nye. Gravplassene i Ringerike har mange kulturhistorisk
interessante gravminner. Ved å bevare et utvalg av disse opprettholder vi variasjon i
gravplasslandskapet, og tar vare på en viktig del av lokalhistorien.
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Feltbevaring og bevaring av enkeltgravminner

Det bør legges størst vekt på å bevare gravutstyr som er samla innenfor et bevaringsområde.
Bevaring av hele felt gir enhet og et sannere bilde av tilstanden på et valgt tidspunkt.
Feltbevaring kan med fordel gjøres i området nærmest kirka. Dersom det skal gjøres et valg
mellom ulike deler av gravplassen, bør man prioritere områder hvor den gamle strukturen
synes (dette er ofte området nær kirka). Overordna strukturer som gjerder, veier, vegetasjon
og murer bør inngå i planen. I tillegg til å bevare et område, for eksempel der det var
middelaldergravplass, bør det vurderes bevaring av enkeltgravminner på resten av
gravplassen. Slik vil vi i framtida ha eksempler på ulike gravminnetyper som har vært. For
gravstedene som blir vedtatt bevart og er i offentlig eie vil det ikke bli stelt med blomster
foran gravminnet, det blir kun gress.
Museumsavdeling

En måte å bevare gravminner kan være å lage en ”museumsavdeling” for oppstilling av
bevaringsverdige gravminner som ikke har beholdt sin opprinnelige plass. Gravminnene må
settes opp slik at området ikke forveksles med et vanlig gravfelt. RA og departementets
kirkegårdskonsulent mener et gravminne bør stå på sin opprinnelige plass, og ser flytting som
en nødløsning når bevaring på opprinnelig plass ikke er mulig. Der det allerede står et
verneverdig gravminne, bør det arbeides for at dette blir stående.
Eierforhold

Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av gravminnet, jf. gravferdsforskriften § 20.
Gravminner som er i privat eie kan ikke røres, så lenge inngått festeavtalen er gyldig. Festeren
kan fjerne gravminnet, og erstatte det med et nytt. En betingelse for at et gravminne blir
bevart og at bevaringsplanen blir gjennomført, er at festeren av et verneverdig gravsted
samtykker i dette og godtar eventuelle begrensninger som kan bli lagt videre på bruk av
gravstedet. Det må altså inngås en avtale om bevaring med eieren av gravminnet. De fleste vil
se positivt på at deres gravminne blir vurdert som bevaringsverdig.
Her er et eksempel på tillegg til lokale vedtekter i forbindelse med bevaring av graver:
For gravminne og annet utstyr på grav som bevares og som er i privat eie, gjøres en skriftlig
avtale med eieren (festeren) om bevaring. Ved eierskifte må det inngås ny avtale
I avtalen forutsettes:
- at bevaringen ikke får noen følger for bruken av gravstedet
- at gravutstyret ikke kan suppleres eller forenkles
- at det likevel skal være anledning til å legge en navneplate i bakken i høyde med terrenget
omkring når det ikke er plass til flere navn på gravminnet
- at alt gravutstyr overtas av kirkegården dersom festeavtalen opphører.
Dersom det opprettes nye festeravtaler i områder som er vedtatt bevart, kan kirkelig fellesråd
stille særskilte krav til nytt gravminne. Det skal legges vekt på materialbruk, form og størrelse,
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slik at det nye utstyret i størst mulig grad harmonerer med det som er bevart.
(Klingberg et.al. 2005:109)

Gravferdsloven § 18 sier at: ”Når festet opphører skal festeren om mulig gis anledning til å
fjerne gravminne og lignende innretninger fra gravplassen. Det som ikke fjernes fra
gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen”. Gravminnet går da
over fra å være i privat eie, til å være i offentlig eie. Dersom gravminnet skal bevares, blir det
gravplassens plikt å sette det i stand og holde det ved like.
Gjenbruk av gravminner

Gjenbruk av gravminner betyr at gravene brukes på nytt. Dette har vært mest vanlig på
familiegraver, men kan også praktiseres for nye festere. Gjenbruk sikrer at gravplassen har et
representativt utvalg av gravminner i framtida, uten at alle gravminnene som bevares går ut av
bruk. Gravplassen vil gjenspeile forskjellige tiders gravminner, både gjennom bevaring og
gjenbruk, ved siden av nyere gravminnene som kommer til. Gjenbruk er et godt alternativ i
forhold til plassproblemene som ofte er på gravplasser, og gir igjen en økonomisk gevinst.
Gjenbruk bør skje på samme sted, slik at gravminnet bevares i sitt opprinnelige miljø.
Gjenbruk er mest aktuelt på eldre deler av gravplassen, hvor det er flest eldre gravminner. Her
er det ofte trangt og små graver, dermed er gjenbruk mest aktuelt for urnenedsettelser.
Når et gravminne i offentlig eie foreslås gjenbrukt, blir steinen slipt ned og satt opp igjen, før
det selges og brukes på nytt. Salget dekker kostnadene til nedsliping og oppsetting, samt
administrasjon. Prisen på gravminnet vil likevel bli billigere enn en vanlig ny gravstein. Fra
gravsteinprodusenter koster et gravminne ofte mellom 11-25 000 kr. Modum kommune har
regna med en gjennomsnittkostnad på 6000 kr. per gravminne for å klargjøre steiner til
gjenbruk. Framtidige inntekter av gjenbrukbare steiner kan være med å dekke utgifter til
bevaring og gjenbruk av gravsteiner som overtas av det offentlige. Det forutsettes at
gravminnene overdras vederlagsfritt når gravfestet opphører.
Når et gravminne i privat eie foreslås gjenbrukt, må det innhentes tillatelse fra
gravminneeieren når vedkommende sier opp festet av graven. Det er opp til festeren av
gravstedet hvor lenge de ønsker å bruke gravstedet. 60 år etter siste gravlegging går likevel
gravstedet tilbake til det offentlige, og gravene vil da tas ut av bruk. Dersom eieren av
gravminnet ønsker å beholde gravminnet for å bruke det et annet sted eller knuse det, vil det
være opp til vedkommende selv å fjerne gravminnet. Hvis eieren ikke ønsker at gravminnet
skal gjenbrukes må det respekteres.
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Konsekvenser av bevaring og gjenbruk

Spørsmålet om bevaring befinner seg i et skjæringsfelt mellom rasjonalitet, økonomi og
utnyttelse på den ene sida, og ønsket om å bevare og synliggjøre historien på den andre.
Bevaring av gravminner medfører oftest at gravene de står på går ut av bruk. Gravene
representerer en verdi fordi det er kostbart å opparbeide nye. Mange bevaringsverdige
gravminner er i dårlig stand, og trenger restaurering. Når et gravminne overtas av det
offentlige får det offentlige ansvaret for oppussing. Bevaring innebærer altså kostnader.
Samtidig kan en bevaringsplan gjøre at flere graver blir frigjort gjennom sletting og gjenbruk.
Dette kan gjøre at behovet for nye graver blir mindre, og får dermed en økonomisk betydning.
Hvilke gravminner bør bevares?

Gravminner eldre enn 1537 er automatisk freda etter kulturminneloven. Av yngre gravminner,
vil normalt alle eldre enn 100 år være bevaringsverdige. Utvalg av verneverdige gravminner
bør gjøres for å sikre at de forskjellige typene gravminner blir bevart for framtida. Det gjelder
både de sjeldne, og de det fortsatt finnes mange av på gravplassen. Både det unike og det
representative skal bevares og vedlikeholdes. Ved vern av det representative må man gjøre et
utvalg av typiske eksempler, fordi man ikke kan ta vare på alt.
I ”Den nye kirkegårdsboka” lister Klingberg (2005: 102) opp noen kriterier for hva som kan
vurderes som bevaringsverdig. Disse kriteriene gjenspeiler RAs vurdering av verneverdi, og
er de kriteriene vi vil bruke:
-

Gravutstyr som er unikt. Dvs. det som en ikke finner maken til på gravplassen, for
eksempel sjelden form eller høy kunstnerisk kvalitet.

-

Gravutstyr med høy alder. Gravminner eldre enn 100 år bør vanligvis anses som
bevaringsverdige.

-

Gravutstyr med stor kunstnerisk eller håndverksmessig verdi.

-

Gravminner av lokalt materiale eller som er tilvirket lokalt.

-

Gravminner som har personalhistorisk verdi. Kjente navn kan ha lokal, regional og
nasjonal verdi. Et gravminne som vernes pga. personhistorie bør ha for eksempel lokal
verdi, ved at det har en betydning for lokal kultur og lokal historie.

-

Gravminner som har sjeldne innskrifter i form av gravskrift eller yrkesbetegnelser,
eller hvor symbolbruk er framtredende.

-

Gravutstyr som representerer stilhistoriske perioder.
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Framgangsmåte

1. Registrering av gravminner
• Registrere alle gravminner eldre enn 60 år, med utgangspunkt i påskrift.
• Registrere unike eller spesielle gravminner yngre enn 60 år.
• Følgende egenskaper ved gravminnet skal registreres:
-

-

-

-

Dato: xx.xx.xxxx
Registrering foretatt av: navn
Eier av gravminne: Privat, Offentlig
Foto
Påskrift
o Påskrift:……………………
o Type påskrift: Nedsenket, Forhøyet, Løse bokstaver, Malt, Annet
Dato sist gravlagt: xx.xx.xxxx
Type gravminne:
A = kvadratisk gravminne
B = rektangulært, stående gravminne
C = rektangulært liggende gravminne
D = rektangulært gravminne med vanger
E = kvadratisk obelisk
F = flat obelisk
G = kulet gravminne
H = naturstein
I = gravminne med relieff som dekorasjon
J = jernkors
K = jernplate (i bakken)
L = steinplate (i bakken)
Annet = en del gravminner er vanskelig å kategorisere, og er samla i denne kategorien.
Det er derfor ingen likheter mellom disse gravminnene i utgangspunktet, foruten at de
ikke ligner gravminner i andre kategorier.
Materiale: Stein, Tre, Jern, Annet
Størrelse (i cm): Høyde, Bredde, Tykkelse, Lengde
Gravstedets dekke: Gras, Grus, Heller, Annet
Innramming: Stein, Tre, Jern, Annet, Ingen
Tilstand: Meget god, God, Dårlig
Verneverdi
o Sjeldenhet: Stor, Noe, Liten, Ingen
o Personhistorisk verdi: Nasjonal, Regional, Lokal, Ingen
o Kulturhistorisk vurdering/bevaringsverdi, Som enkeltobjekt, Som del av miljø, Ingen
Bevaringsvurdering: Bevaring, Gjenbruk, Kan fjernes
Kommentarer:……………………………..

2. Bearbeiding/systematisering av materiale
Etter registreringa må materialet bearbeides og systematiseres. Vi vet for eksempel
ikke hvor mange gravminner vi har av de ulike typene. Derfor er det viktig å få
oversikt over fordelinga for å kunne velge ut hvor mye og hva som skal vernes.
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3. Vurdering
Deretter skal de registrerte gravminnene vurderes for bevaring ut fra fastsatte kriterier.
Ut fra denne vurderinga deler vi registreringene inn i følgende kategorier:
til bevaring, til gjenbruk og kan fjernes.
Dette skjemaet brukes for hver enkelt gravplass, og til slutt som en oppsummering:
Totalt

Privat eid

Offentlig eid

Til bevaring
Til gjenbruk
Kan fjernes
Sum

Planmateriale

-

Oversiktsplan som viser hele gravplassen:
Målestokk 1:500 eller 1:1000 avhengig av størrelsen på gravplassen og kartmateriale.
Alle gravfelt må vises. Det eller de områdene hvor gravutstyr skal bevares defineres
og avmerkes.

- Detaljkart over hvert gravfelt som er berørt av bevaringsvedtak. Kan bruke en kopi
av gravplanen (1:100) eller et annet kart for hvert gravfelt. Marker hver grav som
inngår i bevaringsområdet, eller hver enkeltgrav med gravutstyr som skal bevares.
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8. KONKLUSJONER
Det tas sikte på å nytte punktene nedenfor som føringer for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, samt annet arbeid i forbindelse
med forvaltning av Ringerikes gravplasser.
Konklusjon

Kommentar / begrunnelse

Ansv.

Gravplassene betraktes som en del av

De fleste gravplassene har tilstrekkelig plass for å dekke sitt sokn, med noen unntak:

Rkif/

lokalsamfunna. Det er ønskelig å

-

Hønefoss har behov for mer areal, spesielt til doble kistegraver.

opprettholde dagens desentraliserte

-

Norderhov har behov for nye urnegraver.

struktur og utvide der det er behov.

-

Tyristrand har behov for kistegraver.

Det skal ikke være sentralgravplass.

-

Hval er tom for urnegraver.

RK

Det må vurderes begrensninger i valg

Ved enkelte gravplasser er det vanskelig å utvide, og det kan bli nødvendig med andre

av gravplass, samt at gravferdssokna

tiltak. Dette gjelder spesielt Hønefoss. Eksempel på tiltak kan være å begrense hvem som

må gjennomgås.

har mulighet til å få gravplass ved Hønefoss kirkegård.

Kremasjonsavgiften avskaffes.

Det bør gjøres tiltak for å få flere til å velge kremasjon og minnelund/ urnelund, herunder

Rkif/

avskaffe kremasjonsavgifta.

RK

På sikt bør det tilbys muslimske graver

Mulighet/behov for muslimske graver vurderes for hver enkelt gravplass når det skal gjøres

ved flere av gravplassene.

endringer/utvidelser. De bynære gravplassene Ask, Haug og Hval prioriteres.

Den nye urnelunden ved Hønefoss

Urnelunden er uten religiøse symboler.

Rkif

krematorium skal være et
livssynsnøytralt tilbud.
Det skal lages en bevaringsplan for
gravplassene i Ringerike.

Kapittel 6 i denne utredninga danner grunnlag for bevaringsplanen.

Rkif

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Gnr:

Eiendom:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 27/11-2012 Sign:
VEDLEGG 1 Hønefoss kirkegård

Målestokk
1:2000

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Veg

Innsjø

Boligområde - Nåværende

Senterområde - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

Friområde - Nåværende

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=569804.637799268... 27.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Gnr:

Eiendom:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 27/11-2012 Sign:
VEDLEGG 2 - Norderhov kirkegård

Målestokk
1:3000

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Luftledning lavspent/høyspent

Veg

Boligområde - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

Grav- og urnelund - Framtidig

LNF-område - Nåværende

Parkering - Nåværende

Gravfelt

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=570414.423678807... 27.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Målestokk
1:1000

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 3 - Ask kirkegård

Tegnforklaring
Bygninger
Jernbane
Veg
Gravfelt
Offentlig bygning - Nåværende
Grav- og urnelund - Nåværende
LNF-område - Nåværende
Eiendomsgrense usikker
Eiendomsgrense nøyaktig

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=565512.430619025... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Gnr:

Eiendom:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 4 - Tyristrand kirkegård

Målestokk
1:1500

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Veg

Boligområde - Nåværende

Boligområde - Framtidig

Senterområde - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

Grav- og urnelund - Framtidig

Friområde - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Parkering - Nåværende

Gravfelt

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=560955.862681651... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 5 - Lunder kirkegård

Målestokk
1:2000

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Jernbane

Veg

Boligområde - Nåværende

Industri - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Idrettsanlegg - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Jernbaneareal - Nåværende

Gravfelt

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=551246.112825798... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Målestokk
1:1000

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 6 - Strømsoddbygda kirkegård

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Bygninger

Luftledning lavspent/høyspent

Veg

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=546501.189367931... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Gnr:

Eiendom:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 7 - Veme kirkegård

Målestokk
1:1000

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Veg

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Gravfelt

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=560069.834936818... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Målestokk
1:2000

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 8 - Haug kirkegård

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Luftledning lavspent/høyspent

Veg

Elv/bekk

Gravfelt

Boligområde - Nåværende

Senterområde - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Bygning m/særskilt allmennyttig formål - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

Friområde - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=573070.224013911... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 9 - Hval kirkegård

Målestokk
1:2000

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Luftledning lavspent/høyspent

Veg

Elv/bekk

Boligområde - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Kommunalteknisk anlegg - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

Idrettsanlegg - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Gravfelt

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=564859.865585559... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Gnr:

Eiendom:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 10 - Viker kirkegård

Målestokk
1:1000

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Luftledning lavspent/høyspent

Veg

Gravfelt

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=557119.864088210... 30.11.2012

Utskrift

Side 1 av 1

SITUASJONSKART
Gnr:

Eiendom:

Bnr:

Fnr:

Snr:

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 30/11-2012 Sign:
VEDLEGG 11 - Nes kirkegård

Målestokk
1:1500

Tegnforklaring
Eiendomsgrense usikker

Eiendomsgrense nøyaktig

Bygninger

Luftledning lavspent/høyspent

Veg

Boligområde - Nåværende

Senterområde - Nåværende

Erverv - Nåværende

Offentlig bygning - Nåværende

Grav- og urnelund - Nåværende

LNF-område - Nåværende

Gravfelt

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og Gabdata.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=553901.488679534... 30.11.2012

