
 

 

 

NOTAT 
 

Til: Ole Henrik Lia  

Fra:  Morten Ødegaard 

Dato: 03.06.20  

Kopi: Porsgrunn kirkelige fellesråd v/ Johannes Sørhaug, Byutvikling v/ Marius Lid 

KAPASITET FOR GRAVLEGGING EIDANGER KIRKEGÅRD  

Definisjoner/ begreper 

Etter Gravferdsloven gjelder følgende begreper/ definisjoner knyttet til gravferd: 

 Gravplass (før kirkegård) 

 Gravfelt (en mindre del av gravplassen) 

 Gravrekke (en rekke i feltet) 

 Enkeltgrav (som kan festes alene eller sammen med en annen) 

Bakgrunn 

Eidanger kirkegård er Porsgrunn kommunes hovedgravplass, og den eneste kirkegården i 

kommunen som har potensiale for å kunne utvide antall graver.  

Kirkegården er utvidet en rekke ganger, og består nå av en middelalderkirkegård rundt Eidanger 

kirke, senere utvidet med “den gamle kirkegården”, skogskirkegården påbegynt på 1970-tallet, samt 

de nye gravfeltene vigslet i 2007. 

Siste utvidelse ble gjort med hjemmel i gjeldende reguleringsplan fra 2002. Denne planen viste også 

en betydelig ytterligere utvidelse av gravplassen på Eidanger. I forslag til detaljregulering for 

Eidanger sandtak er denne utvidelsesmuligheten redusert og endret.  

En stor del av skogkirkegården, ca. 1 200 gravplasser, har etter at den ble tatt i bruk vist seg å ha 

grunnforhold som motvirker omdanning. Det medfører at disse ikke kan gjenbrukes som 

kistegraver. De kan imidlertid benyttes til urnegraver. Det er også en del graver på den “gamle 

kirkegården” som ikke kan gjenbrukes fordi det er for trangt mellom rekkene. Summert med at 

området rundt middelalderkirken søkes vernet, er det ca. 2 400 graver på Eidanger som i liten, eller 

ingen grad, er egnet til gjenbruk for kistegraver. 

Ved utvidelse av gravplassen i 2007 ble det planlagt drøyt 4 000 nye enkeltgraver. Av disse er i 

underkant av 1 800 opparbeidet. 

Gravferdslovens § 2 sier at kommunen til enhver tid må stille tilgjengelig et antall ledige 

enkeltgraver tilsvarende 3 % av befolkningen, hvilket for Porsgrunn betyr drøyt 1 000 plasser. 
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Kapasitet 

Det er Porsgrunn kirkelige fellesråd som har forvalteransvaret, jfr. Gravferdsloven § 3, og dermed 

administrerer tildeling og oppfølging av graver på gravplassene i Porsgrunn. Dette arbeidet støttes 

av datasystem utviklet for formålet, og tallmaterialet i dette notatet er i stor grad hentet fra dette. 

Systemet har noen svakheter i og med at det ble gjort en masseregistrering av eldre graver da det ble 

innført.  Øvrige vurderinger og anslag er drøftet med Kirkesjefen. 

Anslagene er videre basert på statistikk for de tre foregående år, og det innebærer at det i et lengre 

perspektiv (50 år +) ligger en betydelig usikkerhet knyttet til en rekke faktorer som 

befolkningsvekst, alderssammensetning i befolkningen, dødelighet, nye/ andre skikker knyttet til 

gravferd mv. Det siste gjelder ikke minst andel kremasjoner, som over noen år har vist en økende 

tendens. 

Status på Eidanger er at det er 850 ledige oppmålte/ opparbeide enkeltgraver på feltene fra 2007. 

Utover dette kan det opparbeides ca. 2 200 nye innenfor nåværende gravplass. 

I forslaget til reguleringsplan for Eidanger sandtak er det satt av 32 daa til utvidelse av Eidanger 

kirkegård. Samtidig er det sagt at skjerming av gravplassen mot vei (og bebyggelse) skal skje med 

vegetasjon på det samme arealet. Etter drøfting med gravplasskonsulenten i Kirkerådet legger vi til 

grunn at et vegetasjonsbelte bør være rundt 10 – 12 meter bredt, og at dette reduserer arealet med 5 

– 6 daa. Basert på allerede opparbeidede arealer, hensyntatt gangveier og noe beplantning mellom 

gravfeltene, vil det være realistisk å kunne etablere ca. 110 enkeltgraver pr. daa. Med disse 

forutsetningene vil det kunne etableres ca. 2 900 graver her. 

Det er i gjennomsnitt ca. 210 begravelser der gravlegging skjer på Eidanger kirkegård hvert år. 

Hensyntatt kremerte til urnelund, bruk av eksisterende familiegraver, og frigjorte graver, gir dette 

erfaringsmessig et behov for å ta i bruk 80 nye enkeltgraver på Eidanger årlig. 

Oppsummert: 

 Ledige oppmålte/ opparbeidede graver        850 

 Graver som kan opparbeides innenfor dagens gravplass  2 200 

 Graver som kan opparbeides på nytt felt    2 900 

 Graver kommunen er pålagt å ha tilgjengelig   - 1 000 

Kapasitet framover       4 950/ 80 = 62 år 

 

Konklusjon 

Som det framgår over så vil Eidanger ha kapasitet til å kunne oppfylle funksjonen som 

hovedgravplass fram til 2082. Det hefter mye usikkerhet til anslagene, men sannsynligvis er det 

grunn til å tro at man minst vil kunne ha et 50-årsperspektiv på begravelser fra Eidanger kirkegård. 

Samtidig er det verdt å merke seg at Porsgrunn kommune ikke tilfredsstiller lovpålagt krav til antall 

gravplasser som skal være tilgjengelig til enhver tid. 

   

 

 


