
INFORMASJON OM KREMASJON 

KREMASJON
Norges første krematorium ble åpnet i Bergen i 1907.
I Stavanger åpnet krematoriet i 1943. Den første tiden
var det få som benyttet seg av kremasjon. I dag velger
36%  av befolkningen kremasjon på landsbasis. 
I de større byene ligger kremasjonsprosenten på  hele
70-80%. 

Kremering foregår i moderne anlegg og prosessen tar
cirka en time. Asken  blir overført til en urne som
siden føres ned i jorden på anvist gravsted.

STAVANGER KREMATORIUM
Stavanger krematorium ligger vakkert til på
Eiganes gravlund. De aller fleste bisettelsene
i Stavanger foregår fra krematoriets 
seremonisal.  Maleren Guy Krohg har malt
veggmaleriene som pryder salen.

I 2010 ble det tatt i bruk nytt og moderne krema-
torium. I nybygget er det lagt til rette med et verdig
rom for utlevering av askeurner.

Alle kremasjoner for Sør-Rogaland foregår i Stavanger
krematorium. 

HVEM AVGJØR VALGET OM KREMERING?
I følge gravferdsloven § 10, kan den som har fylt 15 år
selv bestemme om han eller hun vil kremeres. En slik
erklæring skal være skriftlig, underskrevet og datert.
Hvis det ikke finnes noen erklæring, kan likevel 
avdøde kremeres, med mindre det er kjent at dette var
i strid med den avdødes religiøse overbevisning eller
ønsker om gravferd. De pårørende må da avgjøre
spørsmålet om kistegravlegging eller kremasjon.

HVORDAN FOREGÅR SEREMONIENE 
NÅR KREMASJON VELGES?
Ved bisettelse fra krematoriets sermonirom blir kisten 
stående i seremonisalen til seremoniens slutt.
Ved bisettelsen fra kirke, gravkapell eller annet 
seremonirom, blir kisten etter seremoniens slutt, ført
til krematoriet i bårebil.

Det gis anledning for nærmeste pårørende å gjøre 
avtale om å være tilstede ved kremering.

NEDSETTING AV ASKEURNE
Hovedregelen er at askeurner gravlegges så snart som
mulig etter at kremasjon har skjedd.
Dersom den som sørger for gravferden, trenger noe
tid, for eksempel på grunn av valg av gravlund, gir
gravferdsloven § 12 anledning til å vente inntil 6
måneder med å gravlegge askeurnen.

Pårørende avgjør om de ønsker å sette ned askeurnen
selv – under deltakelse fra
ansatte ved gravlunden. 
De kan også velge å ha med
begravelsesbyrå eller  prest.
Er det ikke noen pårørende
som ønsker å være til stede,
settes askeurnen ned av
gravlundens betjening. 

ASKESPREDNING
Hvis avdøde var over 15 år og ønsket askespredning,
kan fylkesmannen gi tillatelse til at den som sørger
for gravferden, får spre avdødes aske for vinden. 
Det kan skje på åpent hav eller på høyfjellet etter
nærmere anvisning fra fylkesmannen.
Ved en slik gravferd kan man ikke kreve kirkens
medvirkning. Den som har fått sin aske spredt slik,
kan heller ikke få satt navnet på et gravminne på 
kirkegården jfr. gravferdsloven § 20.
En kan også selv søke fylkesmannen om å få 
godkjent askespredning.

GRAVSTEDER FOR ASKEURNER
Gravstedet kan være i eget urnegravfelt eller i kiste-
gravfelt. Urner kan settes ned i gravsted hvor det
allerede er satt ned en kiste. 
For øvrig gjelder samme regler for urnegraver som
for kistegraver med hensyn til fredningstid, frigrav
og festeperiode.
En frigrav, med plass for én kiste og én eller flere
urner, har man gratis råderett over i 20 år, deretter
kan man feste den.
Ved valg av ny urnegrav, unngår en utgiftene som
følger med feste av tilleggsgrav da det er plass til flere
urner i samme grav.
Ved urnenedsettelse før frigravperioden er gått ut,
forlenges friperioden med nye 20 år.



kremasjon 
Utgitt av:
Stavanger kirkelige fellesråd - www.kirken.stavanger.no
Sandnes kirkelige fellesråd - www.sandnes.kirken.no
Sandnes kommune - www.sandnes.kommune.no
Sola kirkelige fellesråd - www.sola.kirken.no
Randaberg kirkelige fellesråd - www.randaberg.kirken.no

Kilde: Gravferdsloven - www.lovdata.no

FLERE ASKEURNER I EN GRAV
En urnegrav har plass til 4 urner, mens en kistegrav gir
plass for inntil 9 urner.

ASKEURNER I NAVNET MINNELUND
Med navnet minnelund menes at det er et felles 
gravminne hvor navneplate med navnet til avdøde
monteres. Beplantningen i minnelunden stelles av
gravlundspersonalet. Det tilrettelegges for at pårørende
kan sette avskårne blomster og levende lys ved felles
gravminne. Ta kontakt med din kommune for 
nærmere avklaring av muligheter.

BETALING FOR KREMASJON 
Det er den enkelte kommune som avgjør om de 
pårørende skal ta noen av utgiftene selv ved krema-
sjon. Enkelte kommuner dekker hele kostnaden. 
Ta kontakt med din kommune for nærmere avklaring.
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