Reglugerð fyri kirkjugarðin í Norðdepli
07-03-2018

Grein 1.
Ognarrættur. Kirkjugarðurin í Norðdepli er ogn hjá Hvannasunds kommunu.

Grein 2.
Kirkjugarðsnevndin. Kommunustýrið virkar sum kirkjugarðsnevnd, hevur umsjón við kirkjugarðinum í
Norðdepli og skal syrgja fyri at ásetingarnar í reglugerðini verða hildnar. Umsitingin hjá kommununi ger
tilmæli í øllum málum, sum hava við kirkjugarðin at gera.
Formaðurin skipar so fyri, at viðtøkur á fundi verða skrivaðar í gerðabók. Hvannasunds kommuna eigur
gerðabókina. Allar avgerðir kirkjugarðinum/reglugerðini viðvíkjandi kunnu verða kærdar til bygdarráðið.
Umsjónarmaður hjá kommuni hevur dagligu umsjónina við kirkjugarðinum.

Grein 3.
Broytingar í reglugerðini. Broytingar í hesi reglugerð kunnu verða samtyktar í bygarráðnum eftir tilmæli frá
umsitingini. Ein og hvør broyting í reglugerðini skal verða løgd fyri og góðkend av bygarráðnum, áðrenn hon
verður sett í verk.

Grein 4.
Kirkjugarðstekningar og -bøkur. Kirkjugarðsbók verður førd í tveimum eintøkum. Eitt eintak er fysiska
kirkjugarðsbókin, sum liggur á kommunuskrivstovuni og hitt eintakið er elektroniskt í skipanini hjá Munin. Í
elektronisku útgávuni er eisini kort yvir hvar gravirnar eru í kirkjugarðinum.
Í kirkjugarðsbókina og elektronisku útgávuna verða skrivað; nummarið ið grøvin hevur, nøvn og
dagfestingar teirra sum jarðað eru, navn festarans, eins og allar avtalur og sáttmálar um gravstaðið. Minst
einaferð um árið verða bøkurnar samanbornar fyri at rætta møgulig mistøk. Hvannasunds kommuna eigur
kirkjugarðstekningarnar og bøkurnar.

Grein 5.
Friðing av kirkjugarði. Um ætlanir eru at friða part av kirkjugarðinum, skal málið verða lagt fyri bygdarráðið.
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Grein 6.
Gravarin. Gravarin virkar undir umsitingini hjá Hvannasunds kommunu. Gravarin hevur um hendi
viðlíkahaldið av kirkjugørðunum og ábyrgd av, at alt arbeiðið í kirkjugarðinum verður gjørt til lítar.
Hann, sum hevur nakað at kæra um gravaranum og kirkjugarðinum viðvíkjandi, eigur at venda sær til
kommunuskrivstovuna.

Grein 7.
Jarðarferðin. Tá ið jarðarferð er, ella urna skal verða gravsett, eigur at verða sagt gravaranum frá, í minsta
lagi 2 dagar fyri jarðarferðina. Síðani skipar gravarin fyri, at grøvin verður grivin og tyrvd
Gravarin eigur við jarðarferð at tryggja sær, at jarðarferðarmyndugleikin hevur fingið deyðsváttanina, og er
kunnaður um jarðarferðina.

Um gravir
Grein 8.
Friðingarskeiðið. Friðingarskeiðið (tað er tað áramál, sum ein grøv skal liggja órørd í, frá tí, at har er jarðað)
er 100 ár.

Grein 9.
Stødd av grøv. Ein grøv skal vera minst 2,5 x 1,25 m til støddar, og grøvin skal minst vera 1,5 m djúp,
soleiðis at tað í minsta lagi verða 1,0 m av áskoti oman á kistulokinum.
Deyðfødd, lík av pinkubørnum og lík í øskuurnu kunnu jarðast, har grivið er fyrr, tá ið umstøðurnar tala fyri
tí, og kommunustýrið gevur samtykki sítt.

Grein 10.
Eftirlivandi hjúnarfelagi hevur rætt til grøv við liðuna av hjúnafelaga sínum.
Eingin kann vissa sær familjugravir við fleiri enn 3 gravum.
Eingin, sum hevur vissað sær grøv, kann lata hana til annan uttan samtykki frá kirkjugarðsstýrinum
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Gravsteinar
Grein 11
Loyvt er at seta upp gravstein á grøvini og kantsteinar sum ½ cirkul ella tílíkt framan fyri gravsteinin eins og
loyvt er at planta ella á annan hátt prýða innan fyri hesa kantsteinar. Ikki er loyvt at seta høga girðing upp,
og í ongum føri er loyvt at planta høgan vøkstur, heldur ikki trø ella trævøkstur, sum kann breiða seg til
onnur gravstøð. Gamlir kransar og annað burturkast skal verða lagt á ávíst stað. Amboð, sum nýtt verða í
kirkjugarðinum, skula leggjast aftur.
Áðrenn gravsteinur, ella kantur famman fyri gravsteinin, verður uppsettur, skal umsókn við strikumynd og
áskrift sendast umsitingini til góðkenningar. Er umsitingin í iva, um eitt tekin á gravsteini er hóskandi ella
ikki, verður spurningurin at leggja fyri Føroya Kirkjustjórn, eins og stjórnin kann krevja at óhóskandi tekin
verður tikið burtur.
Gravsteinar skulu verða settur á høvdalagnum.
Tá gravsetast skal í dupult grøv har grivið er frammanundan og gravsteinur og kantur er uppsettur, kann
vera neyðugt at taka gravstein og kant burtur og skal eftirsitandi seta tað uppaftur av nýggjum.
Bygdarráðið og/ella gravarin hevur onga ábyrgd av tí, um gravsteinur fær skaða, hvat so enn atvoldin kann
vera.
Gravsteinur eigur ikki at vera settur upp fyrrenn 1 ár er farið.
Um gravstaðið ikki verður umsitið, og misrøktin skemmir, kann bygdarráðið taka avgerð um at gravstaðið
verður ruddað.

Friður á kirkjugarðinum o.a.
Grein 12
Friður á kirkjugarðinum. Kirkjugarðurin er vígt friðarstað, sum eingin má órógva.
Tað eigur bert at verða gingið eftir breytunum í kirkjugarðinum og har, sum ikki er grivið.
Smábørn mugu ikki vera í kirkjugarðinum uttan í fylgi við vaksnum, sum hava ábyrgdina av teimum.
Børn mugu ikki spæla í kirkjugarðinum.
Fólk sum vitja inn í kirkjugarðin mega lata portrið væl aftur eftir sær.
Hundar mega yvirhøvur ikki koma í kirkjugarðin, og flogfenaður heldur ikki.
Á breytunum í kirkjugarðinum má eingin súkkla.
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Einans akfør hjá kommununi ella onnur við loyvi frá kirkjugarðsstýrinum kunnu í serligum umstøðum koyra
inni í kirkjugarðinum.
Óviðkomandi mugu ikki røra nakað ella flyta nakað av nakrari grøv, og eingin má gera seg inn á gravsteinar.
Gamlir kransar og annað, sum ein ruddar av grøv, skal leggjast á eitt ávíst stað, hagar alt burturkast skal
beinast, og má tílíkt ikki berast út úr kirkjugarðinum uttan eftir fyriskipan av kirkjugarðsstýrinum.

Kærur
Grein 13
Kærur. Kæra um avgerðir, sum bygdarráðið hevur tikið, kunnu leggjast fyri Hvannasunds kommunu.

Broytingar av reglugerðini
Grein 14
Broytingar av reglugerðini. Bygdaráðið ger broytingar í hesum reglur, tá tað verður hildið at vera neyðugt.

Soleiðis samtykt á bygdaráðsfundi mars 2018
Irdi Jacobsen, borgarstjóri
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