Reglugerð
§1

fyri

kirkjugarðin

í

Nes

kommunu

Ognarrættur
•

§2

Kirkjugarðurin á Nesi er ogn hjá Nes kommunu.
Kirkjugarðsnevndin

•
•
•
•
•
•
§3

Mentanarnevndin hevur dagliga umsjón við kirkjugarðinum í Nes kommunu og skal syrgja
fyri, at ásetingarnar í reglugerðini verða hildnar.
Mentanarnevndin virkar sum kirkjugarðsnevnd.
Mentanarnevndin ger tilmæli í øllum málum, sum hava við kirkjugarðin at gera.
Valskeiðið er 4 ár og fylgir bygdaráðsskeiðnum. Formaðurin í Mentanarnevndini er
formaður í Kirkjugarðsnevndini.
Formaðurin skipar so fyri, at viðtøkur á fundi verða skrivaðar í gerðabók nevndarinnar. Nes
kommuna eigur gerðabókina.
Allar avgerðir, kirkjugarðinum viðvíkjandi, kunnu verða kærdar til kirkjugarðsnevndina.
Broyting í reglugerðini

•
•

§4

Broytingar í hesi reglugerð kunnu verða samtyktar í bygdaráðnum eftir tilmæli frá
Mentanarnevndini/kirkjugarðsnevndini.
Ein og hvør broyting í reglugerðini skal verða løgd fyri og góðkend av kirkjueftirlitinum,
áðrenn hon kann vera sett í verk.
Kirkjugarðstekningar og bøkur

•
•
•
•
§5

Kirkjugarðsbók verður førd av Nes kommunu samsvarandi tekning av kirkjugarðinum.
Í kirkjugarðsbókina verður skrivað nummarið, ið grøvin hevur, nøvn og dagfest teirra sum
jarðað eru.
Minst einaferð um árið verða bøkurnar samanbornar fyri at rætta møgulig mistøk.
Nes kommuna eigur kirkjugarðstekningarnar og bøkurnar.
Friðing av kirkjugarði

•

§6

Um ætlanir eru um at friða kirkjugarð, skal málið verða lagt fyri Mentanarnevndina og
kirkjueftirlitið.
Tekniska deild og gravarin

•
•
•

•

Nes kommuna setur gravara í starv eftir tilmælið frá teknisku deild og Mentanarnevndini.
Gravarin virkar undir Teknisku deild hjá Nes kommunu.
Tekniska deild hjá Nes kommunu hevur um hendi viðlíkahaldið av kirkjugarðinum og
ábyrgdina av, at alt arbeiðið í kirkjugarðinum verður gjørt til lítar í sambandi við
jarðarferðir.
Mentanarnevndin hevur eftirlit við við arbeiðnum hjá teknisku deild og gravarin tekur ímóti
boðum frá teknisku deild .
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Kærur, víðvíkjandi kirkjugarðinum og gravaranum , verða at stíla til Mentanarnevndina.
Jarðarferðin

•

•
•

§8

Tá ið jarðarferð er, ella urna skal verða gravsett, eigur at verða sagt teknisku deild ella frá, í
minsta lagi 2 dagar áðrenn jarðarferðina,. Eftir hetta skipar gravarin fyri, at grøvin verður
grivin og tyrvd.
Jarðarferðin skal enda so stundisliga, at gravarin kann gera arbeiðið sítt liðugt á grøvini,
áðrenn dagurin gongur undan.
Tekniksa deild eigur við jarðarferð at tryggja sær, at jarðarferðarmynduleiki hevur fingið
deyðsváttanina og er kunnaður um jarðarferðina.
Gravstaðið

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 10
•

•
•
•
•

Eftirsitandi kunnu vissa sær leiði á sama stað við at venda sær til teknisku deild ella
gravaran.
Kista kann verða sett oman yvir aðra, men skal áskotið altíð verða í minsta lagi 1 metur
niður á kistulokið.
Loyvt er at grava urnu, har grivið er frammanundan.
Eingin, sum hevur vissað sær grøv ella pláss til urnu, kann lata øðrum tað uttan við samtykki
frá Teknisku deild.
Nes kommunu ásetur støddina á gravunum.
Tað er bert loyvt at gera ein gravkant, sum er uml. 60x60 cm, ið er rundur ella kantutur,
framman fyri sjálvan gravsteinin.
Gravsteinurin skal verða settur við høvdalagið í ein landnyring.
Tekniska deild skal boðast frá áðrenn gravsteinurin verður settur.
Fyri hvørt leggstgað verður nr. pelæi settur.
Friðingarskeiðið fyri vaksnamannagrøv er 30 ár og fyri barnagravar, til 12 ára aldur, er 20
ár.
Friðingarskeiðið verður altíð at rokna frá tí degi, seinast er gravsett. Leggstøðini verða
skrásett hjá Nes kommunu.

Umsiting av kirkjugarðinum
Avvarandi, ell tann sum hevur ábyrgd gravstaðii, hevur skyldu til at halda gravstaðið og
kann fáa tilboð frá kommununi um at fáa hetta gjørt. Loyvt er at seta upp gravstein á grøvuni
og kantsteinar ella líknandi uttan um grøvina, eins og loyvt er at planta ella á annan hátt
prýða gravstaðið.
Ikki er loyvt at hava stoyptar kantar ella seta høga girðing upp.
Í ongum føri er loyvt at planta høgan vøkstur.
Heldur ikki trø ella trævøkstur, sum kann breiða seg til onnur gravstøð.
Øki, ið ikki kann nýtast til gravstað, kann nýtast til plantur og annað prýði.
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Kirkjugarðsfriður
Kirkjugarðurin er vígdur friðarstaður.
Fólk, sum vitja inn í kirkjugarðin, skulu lata portrið væl aftur eftir seg.
Smábørn eiga ikki at vera í kirkjugarðinum uttan í fylgi við vaksnum, sum hava ábyrgdina
av teimum. Børn mega ikki spæla í kirkjugarðinum.
Einans akfør, sum gravarin gevur loyvi til tess, kunna koyra inni í kirkjugarðinum.
Eingin má gera seg inn á gravstað.
Amboð, sum nýtt verða í kirkjugarðinum, skulu leggjast aftur.
Gamlir kransar og annað burturkast skal vera lagt í bingjuna.
Hundar, seyður og annar fenaður mugu als ikki koma inn í kirkjugarðin.
Gjøld fyri gravstøð

Øll gjøld, kirkjugørðunum viðvíkjandi, verða ásett av bygdaráðnum eftir tilmæli frá
kirkjugarðsnevndini.

Nes kommuna
Dagførd við bygdaráðssamtykt hin 25. mai 2020
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