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Urnegrav med
ferdig montert gravminne
SANDNES KOMMUNE

Urnegrav med ferdig montert gravminne

Urnegrav med ferdig montert gravminne er en urnegrav, hvor
gravminnet deles med andre. Gravene kan festes som familiegraver,
hvor hver familie har en av de fire sidene på gravminnet. Det er plass
til fire urner med fire navneplater per side. Etter 20 år kan graven festes
videre og brukes av flere generasjoner.
Sandnes kommune er ansvarlig for gravstell, vedlikehold og beplantning
på gravfeltet. Graven skal fremstå som velholdt, med orden og
verdighet. Gravtypen er slik vedlikeholdsfri for gravansvarlig.
Gravansvarlig bekoster navneplater med inskripsjon samt andel i
gravminnet, og i felles beplantning for hele festeperioden.
Navneskilt

Det etableres et navneskilt for hver urnegrav som tas i bruk.
Navneskiltene er 25x15 cm og påføres navn, fødsels- og dødsdato
og eventuelt valgfritt minneord og symbol. Gravplassforvaltningen
i Sandnes videreformidler opplysninger om avdødes navn, fødsel og
dødsdato og gravens plassering, samt kontaktinfo til ansvarlig for
gravferden/ fester, til godkjent firma for gravering. Nevnte firma er
ansvarlig for kvalitetssikring av tekst.

Møblert Urnefelt

Møblert urnefelt er et gravfelt hvor alle gravminnene er ferdig monterte
og deles med andre. Gravtypen finnes på Soma gravlund. Staudebed
anlegges rundt gravminnet i forkant av at gravminnet tas i bruk. Bedene
har fire fargetema: blått, rødt, hvitt og gult. Gravplassforvaltningen eier
gravfeltet. Det er ikke anledning til å plassere egen stein eller beplanting
på gravfeltet, uønskede elementer vil fjernes.
Kostnader ved gravlegging

Gravansvarlig betaler en engangssum som vil dekke andel av felles
gravminne, beplantning og gravstell for 20 år, samt montering og
inngravering av navneplate. Kostnad for kremasjon dekkes av Sandnes
kommune.
Betaling ved etablering av urnegrav i møblert urnefelt pr. 2017
1. gravlegging:
Andel gravminne og navneplate
kr 10.000,			Gravstell/beplantning 20 år		kr 13.500.Totalt inkl. mva						kr. 23.500,Ved 2. gravlegging trekkes det fra kostnader innbetalt for gravstell ved 1.
gravlegging. Her vist med eksempel ved 2. gravlegging etter 10 år:
2 . gravlegging
Andel gravminne og navneplate
kr. 10.000,			
Gravstell/beplantning , 20 år		
kr. 6750,Totalt inkl. mva						kr. 16.750,-

