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Lovgrunnlag

 Gravplassforvaltningen er hjemlet i Lov om Den norske kirke(kirkeloven), der 

det i §14 b heter «Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: Anlegg, drift og 

forvaltning av gravplasser»

 Kommunen har et økonomisk ansvar for fellesrådets arbeid gjennom 

finansiering, slik det fremgår av kirkeloven §15 b «Kommunen utreder 

følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: b Utgifter til 
anlegg og drift av gravplasser»

 Videre sier kirkeloven «Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal 
tjenesteytingsavtale tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i 

denne paragraf»



Sandnes kommune, gravplassforvaltning 

i dag
 Sandnes kirkelige fellesråd(SKF) har forvaltningsmyndighet for at gravplasser og 

bygninger forvaltes med orden og verdighet i samsvar med gjeldene lover, 

forskrifter og vedtekter. 

 Sandnes kommune(SK) skal på vegne av Sandnes kirkelige fellesråd ivareta 

forvaltning-, planleggings- og driftsoppgaver av gravplassene.

 Tjenesteytingsavtale inngått 1997, revidert 2001

 Vedtekter (sier noe om ansvarsforhold) for gravplasser i Sandnes kommune, rev 

2018 og godkjent av SKF og Stavanger bispedømmeråd 2018.



Forsand kommune, gravplassforvaltning i 

dag

 Forsand sokneråd har forvaltningsmyndighet og utfører selv forvaltningen av 

gravplassene. Drift og vedlikehold av gravplasser bestilles hos Forsand 

kommune.



Gravplassforvaltningen i Norge

 Kirkelig fellesråd som forvaltningsmyndighet er i brukerundersøkelser fått 

svært gode tilbakemeldinger i Sandnes og landet for øvrig 

 I ca 85% av kommunene er det kirkelige fellesråd som tar hånd om den daglige 

forvaltningen.

 I ca 50 kommuner er det inngått tjenesteytingsavtale med kommunen – ulike 

varianter

 I 5 kommuner har kirkelig fellesråd inngått avtale med kommunen om at 

kommunen tar hånd om hele forvaltningen på vegne av kirkelig fellesråd, bl. 

Annet Gjesdal.



Kirkelig fellesnemd sin anbefaling

 Sandnes kirkelige fellesråd og Forsand sokneråd, har gitt sin anbefaling til forvaltning av 
gravplasser i Nye Sandnes i favør av en modell lik den Forsand har i dag. I vurderingen er 
følgende forhold vurdert:

 Departementets høringsnotat fra 25.9.2017, der flertallet av kommunene ønsker at DNK 
fortsatt skal ha forvaltningsansvaret

 Styring og kontroll med kristne symboler på gravstøtter og navneplater

 Kirken som identitetsskaper ved livet utgang

 Eierskap til forvaltning og drift styrkes ved at kirkelig fellesråd også har ansvaret for dette

 Økt standard på vedlikehold ved at kirkelig fellesråd selv har den daglige forvaltningen

Modellen vil innebære at Nye Sandnes kirkelig fellesråd som forvaltningsmyndighet 
også skal utøve den daglige forvaltning av gravplassene, og at dagens ordning i Sandnes 
med en tjenesteytingsavtale, sies opp eller reforhandles.



Gravplassforvaltning/drift i Forsand 

kommune- omfang
 Antall innbyggere (2018) 1 222

 Forsand kyrkjegard, ca 8 daa. 530 kistegraver og 50 urnegraver i minnelund

 Lysebotn kyrkjegard, ca 5,2 daa. 159 graver

 Totalt 8 gravferdsmeldinger i 2017, hvorav 6 i hht DNK gravferdsordning. 2 

gravferder utenfor kommunen hvorav en var kremasjon.

 Gravplassforvaltningen av kirkevergestillingen utgjør ca 4% av stillingen.

 Gravplassforvaltning og drift er estimert til ca. kr 247,70 pr innbygger.



Gravplassforvaltningen i Sandnes 

kommune- omfang

 Antall innbyggere (2018) 77 057

 9 gravplasser 332,7 daa ca 23 000 kistegraver og 900 urnegraver/minnelunder

 2018: Totalt 449 gravferdsmeldinger, hvorav 283 kistegravferder og 118 
urnegravferder.

 349 i hht til DNK gravferdsordning, 32 var utenbys, 13 ukjent gravferdsordning, 

20 personlige seremonier, 8 kun på grav, 7 humanetiske, 20 annet trossamfunn

 2018:Kremasjonsandel 29,4%

 Kremasjonsandelen har økt fra 20,7% i 2012 til 29,4% i 2018

 Gravplassforvaltningen i Sandnes kommune utgjør ca 2,40 stillinger.

 Gravplassforvaltning og drift er estimert til ca. kr 66,20 pr innbygger



Soma gravlund Sandnes nye og gamle gravlund Gand gravlund

Høyland kirkegård Malmheim kirkegård Sviland kirkegård

Riska gravlund Riska gamle kirkegård - ikke gravlegging Høle kyrkjegard



«§1 Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion 

og livssyn» 
Sandnes: Kistegravfelt, urnegravfelt, gravfelt for muslimsk gravferd, anonym 

minnelund, navnet minnelund, urnefelt med ferdigmonterte gravminner

Kistegravfelt Klargjort for urnenedsetting Soma, gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravferd

Soma, anonym minnelund for kiste og urne Sandnes gravlund, navnet minnelund Soma, urnefelt med ferdigmonterte gravminner



Prosjekter: Utvidelser, omlegging av eldre gravfelt, overvannshåndtering, navnet 

minnelund, urnegravfelt med monterte gravminner, lapidarium, verneplan, nye 

steingarder, gravplassmelding, nettsider, driftsbygg, avfallshåndtering, 

parkering/manglende offentlig transportforbindelse(Soma)

Omlegging av eldre gravfeltSviland utvidelse 2009 Sviland utvidelse 2010
Omlegging etter nye innmålinger

Lapidarium, samling eldre gravminnerSandnes nye, navnet minnelund Driftsbygg Overvannshåndtering, 

dreneringstiltak

Verneplan Gravplassmeldingen
Sandnes kommune, 

nettsider gravplasser

Parkering, manglende 

off transport til Soma
gravlund

Avfallshåndtering



Drift og-vedlikehold: Tre og-buskbeskjæring, håndtering av løv og 

avfall, avfallshåndtering, vedlikehold av veier, vannposter, benker mm, 
stellavtaler, tining av graver vinterstid



Nye Sandnes – vurderinger og argumenter for forslag 

til vedtak

 Samfunnsutviklingen – stat og kirke har skilt lag, endringer i kirkeloven pågår

 Kostnader – stordriftsfordeler

 Grøntdrag, som rekreasjon og ettertanke – helhetlig tenking

 Effektiv utnyttelse av kompetanse på tvers av fagfelt

 2012-2018 Håndtert 2 673 begjæringer om gravferd og/eller kremasjon, 

hvorav ingen klagesaker har vært behandlet i Sandnes kirkelig fellesråd - god 

tjenesteyting.

 Forslaget er en svært stor omlegging for et lite volum på 8-10 årlige 

gravferder
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