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REGLUGERÐ FYRI KIRKJUGARÐARNAR
GREIN 1. OGNARRÆTTUR.
Kirkjugarðarnir við Kirkjuklett og inni í Líðini, eru ogn hjá Vágs kommunu.
GREIN 2. KIRKJUGARÐSNEVNDIN.
Tekniska nevnd, virkar sum kirkjugarðsnevnd, og hevur Tekniska Deild umsjón við
kirkjugørðunum í Vágs kommunu og skal syrgja fyri at ásetingarnar í reglugerðini verða
hildnar.
Tekniska Deild ger tilmæli í øllum málum, sum hava við kirkjugarðarnar at gera. Allar
avgerðir kirkjugørðunum/reglugerðini viðvíkjandi kunnu verða kærdar til býráðið.
GREIN 3. BROYTINGAR Í REGLUGERÐINI.
Broytingar í hesi reglugerð kunnu verða samtyktar í býráðnum eftir tilmæli frá Teknisku
Nevnd. Ein og hvør broyting í reglugerðini skal verða løgd fyri og góðkend av býráðnum,
áðrenn hon verður sett í verk.
GREIN 4. KIRKJUGARÐSTEKNINGAR OG -BØKUR.
Kirkjugarðsbók verður førd í tveimum eintøkum, og samsvarandi tekning av
kirkjugørðunum.
Gravarin letur býráðsskrivaranum seðil um hvør verður grivin, og býráðsskrivstovan førir tað
í Kirkjugarðsbókina.
Í kirkjugarðsbókina 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. Vágs
kommuna eigur kirkjugarðstekningarnar og bøkurnar.
GREIN 5. FRIÐING AV KIRKJUGARÐI.
Um ætlanir eru at friða kirkjugarð, skal málið verða lagt fyri Teknisku Nevnd og Býráðið.
GREIN 6. GRAVARIN.
Býráðið setir gravaran í starv eftir tilmæli frá Teknisku Nevnd.
Gravarin virkar undir Teknisku Deild hjá Vágs kommunu.
Gravarin hevur um hendi viðlíkahaldið av kirkjugørðunum og ábyrgd av, at alt arbeiðið í
kirkjugørðunum verður gjørt til lítar smb. reglugerð millum gravaran og býráðið.
Kærur gravaranum viðvíkjandi verða at stíla til Teknisku Deild.

GREIN 7. JARÐARFERÐIN.
Tá ið jarðarferð er, ella urna skal verða gravsett, eigur at verða sagt gravaranum frá sama
dag sum andláti er, í minsta lagi 2 dagar fyri jarðarferðina. Síðani skipar gravarin fyri, at
grøvin verður grivin og tyrvd.
Jarðarferðin skal enda so stundisliga, at gravarin kann gera arbeiði sítt liðugt á grøvini,
áðrenn dagurin gongur undan.
GREIN 8. GRAVSTAÐIÐ.
Ein vaksnamannagrøv skal vera minst 0,75m x 2,20m og dupultgrøv minst 2,00m x 2,20. Ein
grøv at gravseta urnu í skal vera minst 1,0m x 1,0m.
Grøvin verður grivin áleið 1,15 m frá jørðildinum í Kirkjugarðinum. Barnagravir kunna vera
smærri alt eftir støddini á kistuni.
Hjúnafelagi hevur rætt at fáa grøv undir liðini á hjúnafelaga sínum, men ein má vissa sær
hendan rættin.
Deyðfødd og pinkubørn og øskukrukka kunnu verða jarðað, har grivið er frammanundan, tá
ið umstøðurnar eru greiðar, og avvarðandi nevnd samtykkir. Eftirsitandi kunnu útvega sær
pláss við gravstaðið við at venda sær til gravaran.
Eingin, sum hevur vissað sær grøv ella pláss til urnu, kann lata øðrum tað uttan við samtykki
frá gravaranum.
GREIN 9. UMSITING AV GRAVSTAÐI.
1. Tann, varðar av grøv, hevur skyldu til at halda gravstaðið, og skal grøvin til eina og hvørja
tíð taka seg sømiliga væl út. Um gravstaði ikki verður hildi í 1 ár, skilar kommunan sær rætt
til at taka uppsettar kantar burtur.
2. Har serligar umstøður tala fyri tí, kann eftirsitari søkja um at fáa kommununa at halda
grøvina ímóti ásettum gjaldi.
3. Loyvt er at seta upp gravstein á grøvini og kantsteinar sum ½ cirkul ella tílíkt framan fyri
gravsteinin.
4. Loyvt er at gera giðing sum ½ cirkul ella líknandi, sum í mesta lagi er 1,5 m breið og 0,5 m
djúpa við eina dupult grøv og 1,0 m breiða og 0,5m djúpa við eina einkult grøv eins og loyvt
er at planta ella á annan hátt prýða innan fyri hesa girðing.
5. Tá gravsetast skal í grøv har grivið er frammanundan og gravsteinur og kantur er
uppsettur og er til ampa, hava eftirsitandi skyldu til at taka gravstein og kant burtur áðrenn
grøvin verður grivin, og skal eftirsitandi seta tað uppaftur av nýggjum, sambært nýggju
reglunum í pnkt 3 og pnkt. 4. Tó eru hesar ásetingar altíð galdandi:
a. Í kirkjugarðinum kann bert plantast ella prýðast innan fyri girðingarnar
sum nevndar eru í pnkt. 3 og pnkt. 4.

b. 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.
Amboð, sum nýtt verða í kirkjugarðinum, skula leggjast aftur.
Um gravstaðið ikki verður umsitið, og misrøktin skemmir, kann býráðið taka avgerð um at
gravstaðið verður ruddað, sí grein 9 pnkt. 1.
GREIN 10. KIRKJUGARÐSFRIÐUR.
Kirkjugarðurin er vígdur friðarstaður.
Fólk, sum vitja inni í kirkjugarðinum, skulu lata portrið væl aftur eftir seg.
Smábørn eiga ikki at vera í kirkjugarðinum uttan í fylgi við vaksnum, sum hava ábyrdina av
teimum.
Børn mega ikki spæla í kirkjugarðinum.
Hundar og fenaður mugu als ikki koma inn í kirkjugarðin.
Einans akfør, sum gravarin gevur loyvi til, kunnu koyra inni í kirkjugarðinum.
Eingin má gera seg inn á gravstað.
GREIN 11. GJØLD FYRI GRAVSTAÐ.
Øll gjøld kirkjugørðunum viðvíkjandi verða ásett av býráðnum eftir tilmæli frá Teknisku
Nevnd.
GREIN 12. GILDISKOMA AV REGLUGERÐINI.
Henda reglugerð, sum er samtykt av Vágs býráð á fundi 26/10- 2020, fær gildi tann 01/012021. Vágs kommuna.

