
Kostnader i forbindelse med gravferd i Sandnes. 

 

Kostnader i forbindelse med gravferd blir sendt fra Sandnes kommune  

til begravelsesbyrået som sender dette ut sammen med sin faktura. 

 

Først brukte grav er kostnadsfri de første 20 årene (friperiode). 

Det er mulig å reservere en ekstra grav ved siden av først brukte grav, 

det betales da en festeavgift for denne. Festeavgift oppgis på forespørsel 

eller kan søkes frem på nettet. 

Etter at friperioden for gravstedet er utløpt, må det avgjøres om en  

ønsker å fornye festet for periode på 10 år.  

  

Benyttes en grav i et gammelt gravsted med flere graver, må det betales 

festeavgift for alle gravene. 

Velges det kremasjon og urnenedsettelse, vil en grav kunne benyttes til 

flere urner, også selv om det er satt ned en kiste først. Benyttes denne 

graven til urner innenfor friperioden, vil friperioden bli forlenget med 

nye 20 år.   

 

Dersom avdøde ikke var bosatt i Sandnes kommune, vil det påberegnes 

en tilleggskostnad. 

 

Sandnes kommune sender ut brev til fester etter at festeavtalen har gått 

ut, med spørsmål om fornyelse av festeavtale. 

 

Kontakt personer: 
Sandnes kommune 

Bymiljø 

v/gravlundsforvalter 

Elvegata 25, 4306 SANDNES 

Telefon: 51 33 58 00 

Postadresse: 

Postboks 583, 4305 SANDNES 

bymiljo@sandnes.kommune.no  

 

Sandnes Kirkelige Fellesråd 

V/ kirkevergen 
Postadresse: Storgata 48 

4307 SANDNES 
Tlf: 51 97 47 70  Faks 51 66 13 65 

kirkevergen@sandnes.kirken.no 

 

 

 

Informasjon vedrørende gravlundene i 

Sandnes kommune  

 

Når en av våre nærmeste dør 

Om gravferd og gravsted 

 
 

 
 

 

 

Denne informasjonen er ment som en hjelp for de valgene som må 

gjøres i forbindelse med et dødsfall.  

Heftet bygger på gravferdslov med forskrifter, lokale 

kirkegårdsvedtekter m.m. Informasjonen er ikke uttømmende.  

Forklaring på ord knyttet til gravlunden er også tatt med.  

 

Begravelsesbyrå, kirkeverge og Sandnes kommune,  bymiljø ved 

gravlundsforvalter vil også kunne gi råd og veiledning.  

 

Lover med forskrifter og lokale vedtekter 

 

Lokale vedtekter for kirkegårdene i Sandnes, samt gravferdsloven 

og forskrifter til denne ligger på kommunens nettside   

www.sandnes.kommune.no.  Gravplass 

http://www.sandnes.kommune.no/


 

 

Hvem er ansvarlig for gravferden og fester av gravstedet. 

 

Gravferdsloven regulerer dette. Vanligvis er det nærmeste etterlatte 

dersom ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd. 

 

 

Kirkegårdstilhørighet. 

 

Alle som har bostedsadresse i Sandnes kommune har rett på fri grav på 

den gravlunden vedkommende sokner til, uavhengig av hvilke livssyn en 

har. Personer som er bosatt utenfor kommunen kan etter forespørsel 

tildeles grav mot å betale fastsatte gebyrer. 

 

 

Valg av gravferdsform og type gravsted: 

 

Kiste eller kremasjon/urnegravferd. Valget må styres av hva den 

enkelte mener er riktig for den avdøde og seg selv. Valget som blir tatt, 

gir ulike muligheter og kostnader. 

Ny grav. Det tildeles ny grav på den kirkegården en sokner til. 

Ønsker ektefelle eller den som blir fester av grav, å bli gravlagt i 

tilknytning til denne graven, er det to valg en må ta stilling til. Dersom 

det er ønske om kistegravferd, må en reservere graven ved siden av. Da 

betales det en festeavgift for den ekstra graven. 

Er ønske kremasjon, vil urne senere kunne settes ned i samme grav som 

er benyttet til først avdøde, da er det ikke nødvendig å reservere ekstra 

grav og det betales ikke festeavgift de første 20 årene. En kistegrav kan 

deles inn i 8 urnegraver. 

Bruk av festegrav. En grav kan nyttes til ny gravlegging dersom 

fredningstiden er utløpt (20-35 år avhengig av gravlund). Ved kremasjon 

kan festet kistegrav benyttes til urner også i fredningstiden. 

Anonym grav. På Soma gravlund er det et eget anonymt gravfelt med 

felles minnesmerke. Det er også mulig å bli gravlagt anonymt på den  

enkelte gravlund eller velge ikke å sette opp gravminne. 

Askespredning. Etter egen søknad til fylkesmannen kan det bli gitt 

tillatelse til askespredning ihht gravferdsloven. 

 

 

 Etter gravferden. 

 

Dersom  pårørende ikke selv fjerner blomster/kranser innen 2 uker 

etter begravelsen, vil dette bli fjernet av ansatte ved gravlunden.  

Planering og tilsåing av jordhaug etter begravelsen vil skje innen 

15.juni for gravlegging i perioden 1.oktober til 1.april. I sommer- 

halvåret vil dette skje innen 8 uker etter gravlegging. 

 

 

Gravminne/gravstøtte. 

 

Gravminne skal godkjennes av kirkegårdsmyndighetene, eget 

skjema skal nyttes, leverandørene har dette. 

Det er vanlig å vente i ca 3 mnd. etter gravferden med å sette opp 

gravminne. Dette må sees i forhold til forventede setninger.   

Det kan kun settes opp ett gravminne på hvert gravsted. 

Gravminnet plasseres på den først brukte graven og blir stående 

der. 

 

 

Ordforklaring. 

 

Bisettelse:     Seremoni som avholdes når den avdøde skal  

  kremeres. 

Festegrav:     En grav som mot betaling er festet i en bestemt   

  tidsperiode 

Fester:            Den person som er ansvarlig for gravstedet. Fester 

    betaler pålagte avgifter og sørger for stell. 

Festetid:         Varighet på festeavtale for ny grav er 20 år med  

    mulighet til å forlenge denne med 10 år av gangen. 

Fredningstid:  Tidsrommet der en grav er fredet for gjenbruk. 

Frigrav:           Grav som det ikke betales festeavgift for. 

Fri periode:     20 år for enkel grav. 

Grav:               Gravleggingsstedet 

Gravminne:     Minnemerke med navn og data på den gravlagte. 

Gravsted:         Et gravsted kan bestå av to eller flere graver. 

 

 


