
  

 

VEILEDER TIL 

GRAVPLASS-

UNDERSØKELSEN 2023 
KA 2023 

Mandag 6. mars får alle gravplassmyndigheter 
tilsendt link til et skjema der gravplassundersøkelsen 
2023 skal besvares. 

Denne veilederen viser hvilke spørsmål som vil være 
tidkrevende å finne svar på. Vi anbefaler at du 
skriver ut veilederen og noterer før du setter deg 
ned med nettskjemaet. 

Lykke til! 

Carsten Furuseth – spesialrådgiver i KA 
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Innledning 
Årets undersøkelse består av 77 spørsmål. Dette er annerledes enn i 2018 undersøkelsen. Der det er behov 
er forklarende tekst satt inn. Det anbefales at du leser gjennom hele veiledningen og alle spørsmålene. 
Noter underveis og undersøk mer hvis det er behov for det, før du starter i Netigate. Netigate lagrer dine 
svar etter hvert som du har svart, og du kan gå ut og inn av undersøkelsen uten at det du har svart 
forsvinner. Disse spørsmålene er delt inn i følgende kategorier: 

1. Innledende spørsmål (5 spørsmål) 
Handler om sted og antall. Disse skal det være enkelt å svare. 

2. Om gravplassene generelt (25 spørsmål). 
Her finnes det flere spørsmål som det vil ta litt tid å finne ut av. Se listen over mer tidkrevende 
spørsmål.  

3. Graver (14 spørsmål) 
Her må du inn i fagprogrammet du bruker (eller det systemet du bruker) for å summere tall og vi spør 
også etter hva slags spørsmål dere har hatt om alternative gravferdsønsker. 

4. Gravminner og plantefelt (6 spørsmål). De fleste spørsmål handler om graver som stelles enten av dere 
eller av private aktører. 

5. Kremasjon og krematorier (5 spørsmål) 
Her spørres det etter antall kremasjoner og økonomi knyttet til kremasjoner. Hvis du driver et 
krematorium, er det noen få spørsmål om dette også. 

6. Økonomi (12 spørsmål) 
Her er det priser for 2022 som skal oppgis. Hvis det er avvikende ordninger, kan du kommentere det på 
pkt. 6.12. 

7. Møter med tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet (2 spørsmål) 
8. Seremonirom og gravferdsritualer (8 spørsmål) 

Her er det en rekke nye spørsmål som handler om kommunalt arbeid for å etablere egne livsynsåpne og 
livssynsnøytrale seremonibygg og vi spør etter hvor mange gravferder som ble besørget av kommunen. 
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Tidkrevende spørsmål 
2.8 Hvor mye ble de totale kostnadene per grav for utvidelsen, eksklusive tomtekostnader?  
 Gjelder alle slags graver. Oppgi svar i kroner, eks. mva. Svaret framkommer som total kostnad/ 
 antall graver. 
 [TALL] 
 
Det er utvidelser i løpet av de 4 siste årene vi etterspør. Her må du finne den totale kostnaden for prosjektet 
i regnskapet, og antall graver som ble etablert ved utvidelsen. 
Dine notater: 
 
 
 
 
 
2.11 Anslag over totalt antall kistegraver i kommunen 
Alle typer graver der det kan settes ned en kiste, på gravplasser som er i bruk. Viktig å ta med graver som er 
klare til bruk, men som ennå ikke er tatt inn i fagsystemet. Ofte blir nye gravfelt først lagt inn i fagsystemet 
når man tar første grav i bruk. 
 
Her må du gå inn i fagprogrammet, egen oversikt eller gravkart for å finne ut hvor mange kistegraver dere 
faktisk har på alle gravplassene i kommunen.  
Dine notater: 
 
 
 
2.12 Anslag over totalt antall urnegraver i kommunen 
Alle typer graver der det kan settes ned urner, på gravplasser som er i bruk. Viktig å ta med graver som er 
klare til bruk, men som ennå ikke er tatt inn i fagsystemet. Ofte blir nye gravfelt først lagt inn i fagsystemet 
når man tar første grav i bruk. Gjelder også graver i minnelunder (navnet, anonym, unavnet). 
 
Her må du gå inn i fagprogrammet, egen oversikt eller gravkart for å finne ut hvor mange kistegraver dere 
faktisk har på alle gravplassene i kommunen.  
Dine notater: 

 
 

2.13 Om lag hvor stor andel av kistegravene har lengre fredningstid enn 20 år? 

På gravplassene er det ikke uvanlig å ha felt med lengre fredningstid enn lovens minstekrav på 20 år. I dette 
spørsmålet ber vi dere om å anslå hvor stor del av de totale gravene i kommunen som har lengre 
fredningstid. Gjelder også graver som er klare til bruk, men som ennå ikke er overført til fagsystemet. 

Vi ber her om et anslag i % mellom 0 og 100. Sjekk gravfeltene som har lengre enn 20 års fredningstid og 
svaret får du ved å sammenlikne det med svaret på 2.11. 

Dine notater: 
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2.15 Om lag hvor mange graver har så dårlige nedbrytningsforhold at de ikke kan gjenbrukes til 
kistegravlegging? 

Dette spørsmålet kan det ta litt tid å finne ut av. Bruk lokal kompetanse (kirketjenere, gravplassarbeidere og 
konsulenter) for å finne fram til tallet. Mange steder er det vanskelig å vite hvor stort dette problemet er, 
men ofte kan en enkel kartlegging hjelpe deg på vei.  

Dine notater: 

 

 

 

5.1 Hvor mange av kommunens avdøde innbyggere ble kremert i 2022? 

Med kommunens innbyggere menes de som har folkeregistrert bopel i kommunen. Her vil vi vite antall 
kremasjoner som ble gjennomført i 2022, uavhengig av om de døde sent i 2021 eller 2022. 

Husk at kommunens innbyggere kan ha blitt kremert og gravlagt i andre kommuner. Du kan finne svar ved å 
henvende deg til det krematoriet som innbyggerne i hovedsak bruker. 

Dine notater: 

 

 

 
8.8 Hvor mange gravferder ble besørget av kommunen i 2022, jf §9, femte ledd i gravplassloven? 

Dine notater: 

 

 

 

Gravplassundersøkelsen 2023 
Alle spørsmål 

 

1 Innledende spørsmål  
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1.1 Navn på gravplassmyndighet: 

[TEKSTFELT] 

 

1.2 Navn på kommune(r): 

Hvis gravplassmyndigheten representerer flere kommuner føres navnene på alle kommunene det gjelder 
her. 

[TEKSTFELT] 

1.3 Hvor mange offentlige gravplasser er i bruk i kommunen? 

Dette gjelder gravplasser som kan brukes av alle innbyggere i kommunen. Private gravplasser etter 
gravplassloven §20 og trossamfunnsgravplasser etter trossamfunnsloven §21, er ikke en del av 
undersøkelsen. Hvis gravplassmyndigheten representerer flere kommuner, oppgis totalt antall gravplasser i 
alle kommunene. 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 

1.4 Har dere etablert egne nettsider for gravplassmyndigheten? 

Her etterspør vi om dere har livssynsåpne/nøytrale nettsteder som gir informasjon om gravplassene og 
seremonilokaler uavhengig av tros- og livssyn, med eget utseende og nettadresse.  

[ENVALG] 

Ja 

Dette er vi i gang med 

Nei dette er ikke påbegynt 

Vet ikke 

 

1.5 Brukes det egen brevmal for gravplasskorrespondanse? 

Med brevmal menes både digitale brev, fysiske brev og egne konvolutter. 

[ENVALG] 

Ja, vi har egen brevmal for gravplassmyndigheten 
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Nei, men vi planlegger egen brevmal for gravplassmyndigheten 

Nei, vi fortsetter å benytte samme brevmal som kirkelig fellesråd bruker til vanlig, med Dnk-logo. 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2 Om gravplassene generelt 

2.1 Anslag over hvor mange årsverk i fellesrådet som utfører administrative 
oppgaver knyttet til gravplassforvaltningen (inkludert andel av 
kirkevergestillingen).  

Oppgi svar med inntil én desimal. 

[TALL, en desimal] **Helge vi må sikkert bruke tekstfelt her 

 

2.2 Anslag over hvor mange årsverk i fellesrådet som er knyttet til praktisk arbeid 
på gravplassene. Oppgi svar med inntil én desimal. 

[TALL, en desimal] **Helge vi må sikkert bruke tekstfelt her 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.3 Hvilke typer gravfelt finnes på gravplassene i kommunen?   

De fleste gravformer som er nevnt her er kjent for de fleste, med unntak av unavnet minnelund. Dette er en 
minnelund for urner og/eller kister der familien kan være til stede ved nedsetting av urnen eller kisten. 
Unavnet minnelund har felles minnesmerke, og det er ikke mulig å sette opp en navneplate på 
minnesmerke. 

[FLERVALG] 

Felt for både enkle og doble kistegraver 

Felt kun for doble kistegraver  

Felt kun for enkle kistegraver 

Felt for kistegraver i dobbel dybde 

Felt for urnegraver 
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Felt for særskilt tilrettelagte graver  

Eget område tilrettelagt for barnegraver 

Anonym minnelund urner med felles minnesmerke 

Anonym minnelund kister med felles minnesmerke. 

Anonymt gravfelt for urner uten minnesmerke eller gravminne 

Anonymt gravfelt for kister uten minnesmerke eller gravminne 

Navnet minnelund urner 

Navnet minnelund kister 

Urnevegg 

Unavnet minnelund for kister (hvor plassering er kjent) 

Unavnet minnelund for urner (hvor plassering er kjent) 

Andre 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.4 Er det graver tilgjengelig til minst tre prosent av innbyggerne i kommunen (jf. 
gravplassloven § 2)? 

Her spør vi etter tall for hele kommunen under ett. 

Ja 

Nei  

Vet ikke 

 

 

2.5 Ifølge SSB vil det dø flere i din kommune fram mot 2050. Har denne 
utfordringen blitt drøftet i fellesrådet og/ eller med kommunen?    

Ved å følge denne lenken kan du sjekke tallene for din kommune: 
https://www.ssb.no/statbank/table/13605.  

[ENVALG] 

Ja, dette er drøftet med kommunen administrativt 

Ja, dette er behandlet i politiske organer i kommunen  

https://www.ssb.no/statbank/table/13605
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Ja, det er tatt høyde for økte dødstall i kommunens arealplan (avsatt nok areal til fremtidige gravplasser) 

Nei, dette har ikke vært et tema  

Dette er ikke aktuelt (har nok gravplassarealer) 

Vet ikke 

 

 

2.6 Foreligger det planer om å igangsette arbeidet med å etablere nye eller utvide 
gravplasser de neste 5 år? 

Ja 

Nei 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.7 Har dere i løpet av de siste 4 årene åpnet en ny gravplass eller gjennomført en 
større utvidelse av eksisterende gravplass? 

Gjelder årene 2019-2022. 

[ENVALG] 

Ja 

Nei  

 

2.8 Hvor mye ble de totale kostnadene per grav for utvidelsen, eksklusive 
tomtekostnader?  

Gjelder alle slags graver. Oppgi svar i kroner, eks. mva. Svaret framkommer som total kostnad/ antall graver. 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 
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2.9 Ble det i forbindelse med åpning/utvidelsen gjennomført en offisiell 
åpning/markering (ved ordfører, fellesrådsleder e.l.)? 

Ja 

Nei 

 

2.10 Ble det ved åpning av nytt felt/gravplass gjennomført seremoni i regi av tros- 
og livssynssamfunn?  

[ENVALG] 

Seremoni kun i regi av den norske kirke 

Seremoni kun i regi av andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke 

Felles seremoni i regi av flere tros- og livssynssamfunn 

Flere seremonier både i regi av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 

Ingen seremoni gjennomført 

Vet ikke 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.11 Anslag over totalt antall kistegraver i kommunen 

Alle typer graver der det kan settes ned en kiste, på gravplasser som er i bruk. Viktig å ta med graver som er 
klare til bruk, men som ennå ikke er tatt inn i fagsystemet. Ofte blir nye gravfelt først lagt inn i fagsystemet 
når man tar første grav i bruk. 

[TALL] 

2.12 Anslag over totalt antall urnegraver i kommunen 

Alle typer graver der det kan settes ned urner, på gravplasser som er i bruk. Viktig å ta med graver som er 
klare til bruk, men som ennå ikke er tatt inn i fagsystemet. Ofte blir nye gravfelt først lagt inn i fagsystemet 
når man tar første grav i bruk. Gjelder også graver i minnelunder (navnet, anonym, unavnet). 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 
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2.13 Om lag hvor stor andel av kistegravene har lengre fredningstid enn 20 år? 

På gravplassene er det ikke uvanlig å ha felt med lengre fredningstid enn lovens minstekrav på 20 år. I dette 
spørsmålet ber vi dere om å anslå hvor stor del av de totale gravene i kommunen som har lengre 
fredningstid. Gjelder også graver som er klare til bruk, men som ennå ikke er overført til fagsystemet.  

[ENVALG] 

0 % 

Ca 10 % 

Ca 20 % 

Ca 30 % 

Ca 40 % 

Ca 50 % 

Ca 60 % 

Ca 70 % 

Ca 80 % 

Ca 90 % 

Ca 100% 

2.14 Hvor lang er den utvidede fredningstiden (inkl. de første 20 årene)? 

Hvis det varierer, velg verdien som er nærmest gjennomsnittet. 

25 år 
30 år 
40 år 
50 år 
Mer enn 50 år 

 

--SIDESKIFT-- 
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2.15 Om lag hvor mange graver har så dårlige nedbrytningsforhold at de ikke kan 
gjenbrukes til kistegravlegging? 

Dette spørsmålet kan det ta litt tid å finne ut av. Bruk lokal kompetanse (kirketjenere, gravplassarbeidere og 
konsulenter) for å finne fram til tallet. Mange steder er det vanskelig å vite hvor stort dette problemet er, 
men ofte kan en enkel kartlegging hjelpe deg på vei.  

[TALL] 

 

2.16 Hva forårsaker dårlig nedbrytning?  

[FLERVALG] 

For høy grunnvannstand  

Plastgraver 

Leire 

Skjellsand 

Dårlig drenering 

Komprimerte jordmasser 

Andre dårlige jordbunnsforhold 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.17 Finnes det maksimal festetid i lokal forskrift om gravplassvedtekter?  

I Gravplassloven § 14 står det i første ledd: Gravplassmyndigheten kan inngå avtale om feste av grav etter 
nærmere regler og vilkår fastsatt i gravplassens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift. En grav 
kan gjenbrukes når fredningstiden er gått ut. Mange lokale forskrifter har satt en øvre grense for hvor lenge 
etter siste gravlegging man kan feste en grav. Her etterspør vi om det finnes en slik grense. 

 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 
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2.18 (Hvis ja) Hvor lenge etter siste gravlegging kan man maksimalt feste/leie en 
grav?  

Oppgi total maksimal tid i år. 

[TALL. OBLIGATORISK] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.19 Hvilke av disse miljøtiltakene er iverksatt på en eller flere av gravplassene?  

[FLERVALG] 

Kildesortering 

Fossilfrie arbeidsmaskiner 

Flerårige stauder 

Forbud mot gravlykter i plast 

Krav om nedbrytbare kranser 

Miljøfyrtårnsertifisering 

Grønt fellesråd (Kirkerådets miljøsertifisering) 

Andre (bruk kommentarfelt) 

Ingen 

 

2.20 Kommentar til iverksatte miljøtiltak 

KOMMENTARFELT 

--SIDESKIFT-- 

 

2.21 Hvilke av disse miljøtiltakene er det planer om å iverksette innen de neste 5 
årene?  

[FLERVALG] 

Kildesortering 

Fossilfrie arbeidsmaskiner 
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Flerårige stauder 

Forbud mot gravlykter i plast 

Krav om nedbrytbare kranser 

Miljøfyrtårnsertifisering 

Grønt fellesråd (Kirkerådets miljøsertifisering)Andre (bruk kommentarfelt) 

Ingen 

 

2.22 Kommentar til planlagte miljøtiltak 

KOMMENTARFELT 

 

--SIDESKIFT-- 

 

2.23 Har kommunen gjennom en tjenesteytingsavtale ansvar for den praktiske 
driften av gravplassene? 

En tjenesteytingsavtale er i denne sammenheng en avtale hvor kommunen yter tjenester istedenfor 
økonomiske midler. Hvis det ikke finnes en slik avtale er riktig svar her – «Nei, fellesrådet har ansvar for all 
drift». Det finnes tilfeller der fellesrådet kjøper tjenester av kommunen (brøyting, strøing osv.). Dette er ikke 
tjenesteyting. 

[ENVALG] 

Nei, fellesrådet har ansvar for all drift 

Ja, kommunen har ansvar for noe av driften 

Ja, kommunen har ansvar for all drift 

 

2.24 Hvis ja: Reell verdi av den kommunale tjenesteytingen skal framgå av 
regnskapet til fellesrådet. Oppfatter du at verdien av den kommunale 
tjenesteytingen som framgår av regnskapet er: 

[ENVALG] 

For lav 

Ganske riktig 
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For høy 

Vet ikke 

 

2.25 Anslag over antall årsverk blant kommunalt ansatte som er knyttet til det 
praktiske arbeidet på gravplassene 

Oppgi svar med opptil en desimal. 

[TALL, EN DESIMAL ** Helge her må vi vel bruke et tekstfelt] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

 

3 Graver 

3.1 Hvor mange kistegravlegginger var det totalt i kommunen i 2022? 

Gjelder alle gravlagte, uansett bopel. Avdøde som er gravlagt i andre kommuner skal ikke regnes med i 
tallet. 

[TALL] 

3.2 Hvor mange kistegravlegginger var det i navnet minnelund i 2022? 

Gjelder alle avdøde, uansett bopel. Hopp over spørsmålet hvis det ikke er navnet minnelund med 
kistegravlegging på gravplassene. Avdøde som er gravlagt i andre kommuner skal ikke regnes med i tallet. 

 

[TALL] 

 

3.3 Hvor mange urnenedsettinger var det totalt i kommunen i 2022? 

Gjelder alle gravlagte, uansett bopel. Begrepet urnenedsetting er synonymt med urnegravlegging. Avdøde 
som er gravlagt i andre kommuner, skal ikke regnes med i tallet. Avdøde som er gravlagt i andre kommuner 
skal ikke regnes med i tallet. 

 

[TALL] 
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3.4 Hvor mange urnegravlegginger var det i navnet minnelund i 2022? 

Gjelder alle avdøde, uansett bopel.  Gjelder nedsetting av urner, ikke antall kremasjoner. Avdøde som er 
gravlagt i andre kommuner skal ikke regnes med i tallet. Hopp over spørsmålet hvis det ikke er navnet 
minnelund på gravplassene. 

 

[TALL] 

 

3.5 Hvor mange gravlegginger var det i urnevegg i 2022? 

Gjelder alle avdøde, uansett bopel. Hopp over spørsmålet hvis det ikke er urnevegg på gravplassene.  

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

3.6 Hvor mange av de som ble gravlagt i 2022 var ikke folkeregistrert i kommunen 
da de døde? 

[TALL] 

 

3.7 Avviste gravplassmyndigheten i 2022 gravlegging av person(er) som ikke var 
folkeregistrert i kommunen?  

 

Ja 

Nei 

 

--SIDESKIFT-- 
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3.8 Er det graver i kommunen som er «særskilt tilrettelagt for å imøtekomme 
religiøse og livssynsmessige minoriteters behov», jf. gravplassloven § 6 andre 
ledd?  

[FLERVALG] 

Ja, vi har graver tilrettelagt for muslimsk gravlegging 

Ja, vi har graver tilrettelagt for andre religiøse og livssynsmessige minoriteters behov  

Nei 

 

 

3.9 Hvor mange av kommunens egne avdøde innbyggere ble gravlagt i slike 
særskilt tilrettelagte graver i 2022? 

[TALL] 

 

3.10 Hvor mange gravlegginger i særskilt tilrettelagte graver var det i kommunen i 
2022 av avdøde fra andre kommuner? 

[TALL] 

 

3.11 Foreligger det noen samarbeidsavtale med nabokommunen eller en annen 
gravplassmyndighet om bruk av deres tilrettelagte graver? 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

 

--SIDESKIFT-- 

 



16 

 

 

3.12 Har dere i løpet av 2022 mottatt henvendelser/ønske eller hatt en sak om 
følgende:   

[FLERVALG] 

Deling av aske 

Flytting av navn fra gravminne til navneplate på navnet minnelund? 

Bruk av urnevegg (kolumbarium)? 

Mulighet for askespredning på gravplass? 

Mulighet for minnesmerke med navneplater der asken er spredt 

Gravlegging av kiste som ikke vil brytes ned (f.eks. forseglet sinkkiste) 

Flytting av urne eller kistegravlagt 

 

 

3.13 Eventuelle egne kommentar, inkl. eventuelle andre spesielle 
ønsker/henvendelser knyttet til gravplassforvaltningen: 

[KOMMETARFELT] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

3.14 Hvordan behandler gravplassmyndigheten søknader om forlengelse av 
festetid utover lokale vedtekters maksimale tid?  

Hvis det finnes en maksimal festetid, er den fastsatt i lokal forskrift om gravplassvedtekter. Den er ofte satt 
til XX år siden siste gravlegging.  

[ENVALG] 

Vi har ikke maksimal tid i forskriften 

Maksimal tid blir ikke håndhevet 

Aldri mottatt slike søknader 

Blir vanligvis innvilget 

Blir sjelden innvilget 

Blir aldri innvilget 

Vet ikke 
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--SIDESKIFT-- 

 

 

4 Gravminner og plantefelt 
 

4.1 Foreligger det en oversikt/verneplan over gravminner med historisk-
/kulturminneverdi i kommunen? 

Med delvis menes at det finnes for noen gravplasser eller gravfelt. 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

Delvis 

 

4.2 Tilbys det ordning med forskuddsbetalt stellavtale?  

Blir ofte feilaktig benevnt som «gravlegater». Svar «Nei» hvis denne ordningen er avviklet.  

 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

 

4.3 Hvor mange forskuddsbetalte stellavtaler har gravplassmyndigheten per 
31.12.2022?  

Hvis dere har avviklet tilbudet om forskuddsbetalt stellavtale, så oppgir dere her hvor mange slike avtaler 
dere har, som fortsatt er aktive. 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 
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4.4 Tilbys det ordning med stell av grav med årlig fakturering? 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

 

4.5 Hvis ja, hvor mange stellavtaler med årlig fakturering hadde 
gravplassmyndigheten i 2022? 

[TALL] 

 

4.6 Er det andre private aktører enn gravplassmyndigheten som tilbyr stell av 
grav på gravplassene i din kommune? 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 

--SIDESKIFT-- 

 

 

5 Kremasjon og krematorier 
 

5.1 Hvor mange av kommunens avdøde innbyggere ble kremert i 2022? 

Med kommunens innbyggere menes de som har folkeregistrert bopel i kommunen. Her vil vi vite antall 
kremasjoner som ble gjennomført i 2022, uavhengig av om de døde sent i 2021 eller 2022.  

[TALL] 
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5.2 Har gravplassmyndigheten ansvar for drift av et krematorium? 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

 

5.3 Hvis ja, anslag over hvor mange årsverk som er knyttet til praktisk arbeid på 
krematoriene  

Hvis ansatte jobber både ute på gravplassene og i krematoriet ber vi et anslag på arbeid som utføres inne på 
krematoriet. Oppgi svar i tall med inntil en desimal. 

[TALL, EN DESIMAL] ***tekstfelt 

 

--SIDESKIFT-- 

 

5.4 Hva betaler gravplassmyndigheten for en kremasjon i det mest benyttede 
krematoriet?  

Hvis gravplassmyndigheten eier krematoriet selv, ber vi dere oppgi prisen som faktureres til andre. Oppgis i 
kroner. Pris pr. 31.12.2022. Hvis krematoriet fakturerer direkte til de etterlatte og ikke til 
gravplassmyndigheten, ber vi dere oppgi dette beløpet i svaret.  

[TALL] 

 

5.5 Hva var kremasjonsavgiften i 2022 (hva betaler de etterlatte)?  

Oppgis satsen for 2022 i kroner.  

[TALL] 

 

 

--SIDESKIFT-- 
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6 Økonomi 
Det er prisene for 2022 som skal oppgis her. Er det gratis, sett prisen til kr 0. Hvis det er vanskelig å svare 
presist, oppgi svar i kommentarfeltet på punkt 6.12. 

6.1 Hva koster det å feste en kistegrav per år?  

Oppgi svar i kroner. 

[TALL] 

 

6.2 Hva koster det å feste en urnegrav per år?  

Oppgi svar i kroner. 

[TALL] 

 

6.3 Hvis dere har gravkapell: Hva koster det å leie gravkapell for de som er bosatt 
i kommunen (uten kirkemusiker osv.)?  

Oppgi svar i kroner. Hvis det ikke koster noe, sett inn null. Dersom det er differensierte priser, oppgi 
gjennomsnittlig pris. 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

6.4 Tas det betalt for gravlegging av avdøde som ikke var folkeregistrert i 
kommunen? 

Hvis det avhenger av hvor mange år det har gått siden flytting, velg «Delvis". 

Ja 

Nei 

Delvis 

 

Carsten Furuseth
I pkt. 5 spør vi etter 2023 tall, bør vi gjøre det i pkt. 6 også? Mange fellesråd ligger etter med politiske vedtak om nye satser og har kanskje ikke fått godkjent de nye satsene i kommunen?
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6.5 Hva betaler de etterlatte for kistegravlegging av avdød som ikke hadde 
folkeregistrert bopel i kommunen, inklusive 20 års festeavgift?   

Eventuell betaling for bruk av kirke mv skal ikke inkluderes. Oppgi svar i kroner.  

[TALL] 

 

6.6 Hva betaler de etterlatte for urnegravlegging av avdød som ikke hadde 
folkeregistrert bopel i kommunen, inklusive 20 års festeavgift?  

Eventuell betaling for bruk av kirke mv skal ikke inkluderes. Oppgi svar i kroner. 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

6.7 Hvor mye fakturerte gravplassmyndigheten i gjennomsnitt avdødes 
hjemkommune for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav?  

Gjelder avdøde fra andre kommuner. Oppgi svar i kroner. 

[TALL] 

 

6.8 Hva koster en plass i navnet minnelund?  

Engangssum som inkluderer stell, navneskilt og eventuelt andel av felles minnesmerke. Oppgi svar i kroner. 
Pris til de etterlatte. 

[TALL] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

6.9 Hva koster en plass i unavnet minnelund?  

Unavnet minnelund er ikke en vanlig minnelundstype på norske gravplasser. Det er en minnelund med et 
minnesmerke der familien kan være til stede ved urnenedsettelsen/ kistegravlegging, men det er ikke 
anledning til å sette opp individuell navneplate. Legg inn engangssum inkluderer stell og andel av 
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minnesmerke. Oppgi svar i kroner. Hvis det ikke finnes en slik minnelund på gravplassene, hopper du over 
spørsmålet. Pris til de etterlatte. 

[TALL] 

 

6.10 Hva koster en plass i anonym minnelund?  

Engangssum som inkluderer stell, andel av minnesmerke. Oppgi svar i kroner. Hvis det er gratis, sett null. Jf. 
Gravplassloven § 21 – her er det eksplisitt nevnt at det kan fastsettes avgift for bruk av anonym minnelund. 
Pris til de etterlatte. Hvis det ikke finnes en slik minnelund på gravplassen, hopper du over spørsmålet. 

[TALL] 

 

6.11 Hva koster en plass i urnevegg?  

Engangssum som inkluderer stell, navneplate og eventuelt andel av minnesmerke. Oppgi svar i kroner. Hvis 
det finnes urnevegger på gravplassene, hopper du over spørsmålet. Pris til de etterlatte. Hvis det ikke finnes 
en slik minnelund på gravplassen, hopper du over spørsmålet. 

 

[TALL] 

 

6.12 Kommentarer til økonomipunktene 

Dersom det f.eks. er differensierte priser på ett eller flere av punktene over, beskriv i kommentarfeltet. 

[TEKSTFELT] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

 

7 Møter med tros- og livssynsamfunn som er virksomme på 
stedet 

Se Gravplassloven §23, 3. ledd:  

Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og 
livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes 
behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner. 
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7.1 Ble det i 2021 og/eller i 2022 invitert til møte med tros- og livssynssamfunn 
som er virksomme på stedet for å drøfte hvordan deres behov ved gravferd 
kan ivaretas? 

[ENVALG] 

Ja  

Ja, som et felles møte for flere kommuner 

Nei, men vi har invitert til slike møter tidligere, og det har ikke vært oppslutning eller interesse 

Ikke relevant fordi det ikke er tros- og livssynssamfunn, utenom den norske kirke, som er virksomme på 
stedet 

Nei 

 

7.2 Utdypende kommentarer med erfaringer fra slike møter: 

[KOMMENTARFELT] 

 

--SIDESKIFT-- 

 

 

8 Seremonirom og gravferdsritualer 
 

8.1 Finnes det gravkapell/seremonirom som er livssynsåpne og egnet for andre 
tros- og livssynsritualer i din kommune?  

[ENVALG] 

Hos oss er det bare kirkebygget som er egnet for gravferdsritualer.  

Vi har gravkapell/seremonirom som kan brukes til livssynsåpne gravferder, men kristen utsmykning e.l. gjør 
at lokalet ikke fullt ut er egnet for livssynsåpne gravferdsritualer.   

Vi har gravkapell/seremonirom som kan brukes til livssynsåpne gravferder, men de er ikke egnet til mange 
av gravferdsseremoniene.  

Ja, vi har lokale(r) som er livssynsåpne og godt egnet for livssynsåpne gravferdsritualer. 
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8.2 Hva er eventuelt årsaken til at gravkapell/seremonirom ikke er egnet:  

[FLERVALG] 

Lokalene er for små 

Mangler universell utforming 

Mangler teknisk anlegg 

Mangler oppvarming 

Generelt behov for vedlikehold/oppgradering 

Enkelte brukere mener at kristen utsmykning gjør lokalet lite egnet 

 

--SIDESKIFT-- 

 

8.3 Hvor mange sitteplasser er det i det største livssynsåpne seremonilokalet i 
kommunen?  

[ENVALG] 

0-49 

50-99 

99-150 

Flere enn 150 

Vi har ikke livssynsåpne seremonilokaler 

 

8.4 Finnes det livssynsåpne seremonirom i omkringliggende kommuner som 
innbyggerne kan benytte? 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

Vi har egne livssynsåpne seremonilokaler 

 

--SIDESKIFT-- 
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8.5 Har det i løpet av de siste fem årene vært etterspørsel etter livssynsåpent 
seremonirom, som ikke har kunnet bli imøtekommet pga mangel på lokaler i 
kommunen? 

[ENVALG] 

Ja, sporadisk 

Ja, flere per år 

Vi får hyppige henvendelser om dette 

Nei 

Vet ikke 

 

8.6 Har kommunen drøftet å etablere livssynsåpent seremonilokale i løpet av de 
siste fem årene?  

Gjelder drøftinger i politiske organer. 

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

Ikke relevant 

 

--SIDESKIFT-- 

 

8.7 Blir kirkebygg benyttet til livssynsåpne seremonier?  

[ENVALG] 

Ja 

Nei 

Vet ikke 
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8.8 Hvor mange gravferder ble besørget av kommunen i 2022, jf §9, femte ledd i 
gravplassloven? 

[TALL] 
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