Reglugerð fyri kirkjugarðarnar í Sunda kommunu
Stýrið
§ 1. Kirkjugarðarnir í Hósvík, Hvalvík, Saksun, Haldórsvík, Tjørnuvík, við Norðskála og Gjógv eru
ogn hjá Sunda Kommunu, ið eitt kirkjugarðsstýri hevur umsjón við. Í hesum stýri sita 7 limir.
Sunda kommuna velur í samráð við øll kirkjuráðini limirnar í stýrinum. Valskeiðið hjá stýrinum er
tað sama, sum hjá bygdaráðnum.
Stk. 2. Stýrið skipar seg sjálvt. Avgerðir verða tiknar við vanligum meiriluta. Stendur á jøvnum, er
atkvøða formansins avgerandi.
Stk. 3. Limirnir fáa fundarsamsýning eins og aðrar kommunalar nevndir.
§ 2. Kirkjugarðsstýrið hevur dagligu umsjónina við kirkjugørðunum. Formaðurin skipar fyri, at
viðtøkur á fundi verða skrivaðar í gerðabók stýrisins.
§ 3. Kommunuskrivstovan hevur tað eina eintakið av kirkjugarðskortinum og førir kirkjugarðsbókina. Í kirkjugarðsbókina verða nøvnini á teimum, sum jarðað verða, skrivað, starv teirra,
føðingarstaður, -dagur og -ár, deyðastaður, -dagur og -ár, teirra seinasti bústaður, jarðarferðardagur,
hvat nummar, ið grøvin hevur og tilskilað verður, hvussu langa friðingartíð grøvin hevur. Eisini
verður skrivað í bókina, hvør ið fest hevur leiðið, neyðugar avtalur ella sáttmálar um gravstaðið
verða skilaðar til, friðing av gravsteini og líkaleiðis frágreiðingar av týðningi fyri hvørt einstakt
leiði. Somuleiðis førir gravarin eina tílíka kirkjugarðsbók, og hevur hann eisini eitt kort yvir
kirkjugarðin. Fyri at rætta møgulig mistøk, verða báðar bøkurnar samanbornar minst einaferð um
árið. Kommunan eigur bøkurnar og kortini. Tað kort og ta bók, sum gravarin hevur, skal hann hava
í varðveitslu heima hjá sær.
Stk. 2. Alt hetta tilfarið letur hann frá sær til bygdaráðið, tá ið hann gevst sum gravari.
§ 4. Hann, sum vil vissa sær ella øðrum leiði sbrt. § 10, vendir sær til stýrið. Tá lík skal til gravar,
ella øskuurna gravsetast, vendir avvarðandi sær til gravaran grøvini viðvíkjandi.
§ 5. Kirkjugarðsstýrið ger eitt festibræv í tveimum einsljóðandi eintøkum til hvørja grøv. Festarin
av grøvini fær annað, hitt verður í skjalasavni kommununar.
§ 6. Gravarin tekur ímóti boðum frá kirkjugarðsstýrinum sambært reglugerðini fyri gravaran.

Um gravir
§ 7. Hann, sum hevur nakað at kæra um gravaranum og kirkjugarðinum viðvíkjandi, eigur at venda
sær til kirkjugarðsstýrið.
§ 8. Friðingarskeiðið (tað er tað áramál, sum ein grøv skal liggja órørd í, frá tí, at har er jarðað) er
fyri vaksnamannagrøv 40 ár og fyri barnagrøv (til 12 árs aldur) 20 ár.
§ 9. Ein vaksnamannagrøv skal vera minst 2,5 x 1,2 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, roknað niður frá
vørildini í kirkjugarðinum. Barnagravum viðvíkjandi kann støddin vera minni í mun til støddina á
kistuni.
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Stk. 2. Deyðfødd, lík av pinkubørnum og lík í øskuurnu kunnu jarðast, har grivið er fyrr, tá ið
umstøðurnar tala fyri tí, og kirkjugarðsstýrið gevur samtykki sítt.
§ 10. Eftirlivandi hjúnarfelagi hevur rætt til grøv við liðuna av hjúnafelaga sínum, men má vissa sær
henda rætt frammanundan við at fáa sær festibræv uppá grøvina.
Stk. 2. Um ein vil hava fleiri gravir avlagdar og friðingartíð teirra at loypa ájavnt tí, sum seinast er
grivin, so skal tílíkt ynski vinna sømdir, um tað er gjørligt, tó má hetta vera innan fyri rímiligt mark.
Stk. 3. Tíðarskeiðið sum ein grøv er burturfest, ella sum festið verður endurnýggjað uppá, roknast at
byrja frá fyrstkomandi 1. januar ella 1. juli, eftir at festibrævið er latið av fyrstan tíð, ella eftir at tað
er endurnýggjað.
§ 11. Tá tíðin fyri festibrævinum uppá eina grøv er út móti at vera útrunnin, og ein ynskir rættindi
endurnýggjað, skal ein í góðari tíð frammanundan venda sær til kirkjugarðsstýrið. Verður hetta ikki
gjørt, og tað heldur ikki verður svarað uppá áminning, fellur gravstaðið aftur til kirkjugarðin við
øllum, sum á tí er, um so er at festarin ikki hevur tikið gravstein ella tílíkt burtur 90 dagar, áðrenn
festitíðin av grøvini er at enda.
Stk. 2. Verða zink- ella eikkistur nýttar, ella kistur úr øðrum tilfari, sum halda líka leingi ella longri,
má grøvin vera friðað minst 2 friðingarskeið.
§ 12. Eingin kann vissa sær familjugravir við fleiri enn 3 gravum.
Stk. 2. Kirkjugarðsstýrið kann ikki burturfesta grøv fyri longri tíð enn 100 ár.
§ 13. Eingin, sum hevur vissað sær grøv, kann lata hana til annan uttan samtykki frá kirkjugarðsstýrinum.

Umsiting av gravstaði
§ 14. Hann, sum hevur grøv ella gravir í festi, hevur skyldu at umsita tær við øllum (møguligum
gravsteini o.t.), soleiðis at grøvin til eina og hvørja tíð tekur seg sømiliga væl út. Í ongum føri er tað
loyvt at planta høgan vøkstur, heldur ikki trø ella trævøkstur, sum kunnu breiða seg út yvir onnur
gravstøð.
Stk. 2. Numrini á gravunum mega ikki flytast, uttan at kirkjugarðsstýrið gevur loyvi til tess.
Stk. 3. Tað er ikki loyvt at gera kantar runt grøvina. Grøvin skal sum frálíður slættast. Framman fyri
steinin kann vera lítil blómuteigur. Kommunan setur av til gravsteinar.
Stk. 4. Tann, sum hevur grøv í festi, hevur skyldu at bera umsorgan fyri, at fólk, sum hann møguliga
setur í arbeiði fyri seg á grøvina, halda reglurnar, sum galdandi eru fyri kirkjugarðin.
Stk. 5. Um gravsteinar, møgulig planting á gravsteinum ikki verða umsitin, men at misrøktin
skemmir, og um tann, sum hevur gravstaðið í festi, ikki heldur hesar reglur og ikki fer sømuliga
fram í kirkjugarðinum, kann kirkjugarðsstýrið lata rudda grøvina. Tann avvarðandi skal fyrst, um
kirkjugarðsstýrið kennir bústað hansara, hava boð um at røkja grøvina. Batar ein tílík áheitan ikki,
ella um bústaðurin hjá honum, sum hevur grøvina í festi, er kirkjugarðsstýrinum ókunnugur, hevur
kirkjugarðsstýrið skyldu til at lata rudda grøvina.
Stk. 6. Kirkjugarðsstýrið tekur avgerð um, nær grøv er misrøkt. Avgerðin hjá kirkjugarðstýrinum
kann í hesum føri skjótast inn fyri bygdaráðið, sum so tekur avgerð.
§ 15. Um kirkjugarðsstýrið tekur sær av einari grøv sbrt § 14, stk. 6, kann tílík grøv ikki nýtast
aftur, fyrr enn eitt friðingarskeið er gingið frá tí, at lík seinast var jarðað har.
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Gravsteinar
§ 16. Loyvi krevst frá kirkjugarðsstýrinum til at seta upp gravstein, ið samstundis tryggjar sær, at
steinurin í teimum nýggju kirkjugørðunum verður settur á høvdalagnum, og annars eftir galdandi
siðvenju á staðnum. Gravsteinar skulu vera góðkendir av kirkjugarðsstýrinum. Áðrenn ein letur
gravsteinar gera ella keypir gravstein, skal tekning og innskrivt góðkennast av kirkjugarðsstýrinum.
Stk. 2. Kirkjugarðsstýrið hevur onga ábyrgd av tí, um gravsteinur fær skaða, hvat so enn atvoldin
kann vera.
Stk. 3. Er kirkjugarðsstýrið 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.

Friður á kirkjugarðinum o.a.
§ 17. Kirkjugarðurin er vígt friðarstað, sum eingin má órógva.
Stk. 2. Tað eigur bert at verða gingið eftir breytunum í kirkjugarðinum og har, sum ikki er grivið.
Stk. 3. Smábørn mugu ikki vera í kirkjugarðinum uttan í fylgi við vaksnum, sum hava ábyrgdina av
teimum. Børn mugu ikki spæla í kirkjugarðinum.
Stk. 4. Fólk sum vitja inn í kirkjugarðin mega lata portrið væl aftur eftir sær.
Stk. 5. Hundar mega yvirhøvur ikki koma í kirkjugarðin, og flogfenaður heldur ikki.
Stk. 6. Á breytunum í kirkjugarðinum má eingin súkkla. Einans akfør hjá kommununi ella onnur við
loyvi frá kirkjugarðsstýrinum kunnu í serligum umstøðum koyra inni í kirkjugarðinum.
Stk. 7. Óviðkomandi mugu ikki røra nakað ella flyta nakað av nakrari grøv, og eingin má gera seg
inn á gravsteinar.
Stk. 8. 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
§ 18. Kæra um avgerðir, sum kirkjugarðsstýrið hevur tikið, kunnu leggjast fyri Sunda kommunu.

Broytingar av reglugerðini
§ 19. Tá kirkjugarðsstýrið heldur tað vera neyðugt, eigur tað at leggja uppskot fram fyri bygdaráðið
til broyting av hesi reglugerð. Bygdaráðið ger broytingar í hesum reglur, tá tað verður hildið at vera
neyðugt. Í slíkum førum verður biðið um ummæli frá kirkjugarðsstýrinum.
Soleiðis samtykt á bygdaráðsfundi 30. oktobur 2006
Heðin Zachariasen, borgarstjóri
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