… ved livets slutt.
Informasjon om gravferd og gravlunder
i Bodø kommune

Bodø kirkelige fellesråd
1

Den norske kirkes visuelle iden

Bodø kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravferd og
gravplasser i Bodø kommune. Oppgaven vår er å sikre
at gravlunder og krematorium forvaltes og driftes på
en verdig måte ut fra bestemmelsene i gravferdsloven.
Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i
kommunen – uavhengig av tro, livssyn eller kulturell
bakgrunn – på en best mulig måte.
Gravlundene vi forvalter i Bodø kommune:
• Bodø
• Bodin – her finnes religionsnøytralt felt
• Saltstraumen
• Seivåg
• Kjerringøy
• Helligvær – kun urnenedsetting
• Bliksvær
• Landegode
• Skjerstad
• Misvær

Minnefond
Minnefondet er opprettet for å gi mulighet til å vise
deltakelse ved begravelse ved å kjøpe et kondolansekort. Kondolansekortet kan kjøpes via Internett på
www.minnefondet.no eller ved å ringe kirkekontoret
på telefon 75 50 03 00. Kondolansekortet overleveres
til de pårørende i tilknytning til begravelsen.
Du velger selv hvilket beløp du vil betale inn, men
minimum kr 150,– Midlene som ordningen gir, tilføres
Minnefondet, og brukes til forskjønning av gravlundene
og til å sikre verdige seremonier.
Kontakt Bodø kirkelige fellesråd:
Postadresse:
Storgata 29, 8006 Bodø
Besøksadresse:
Storgata 29, 2.etg, Bodø
Telefon: 75 50 03 00
E-post: post.bodo@kirken.no
www.kirken.no/bodo

La oss hjelpe deg med

gravminnet

Tlf: +47 75 51 83 03
E-post: steinbra@bertnesgeosenter.no
www.bertnesgeosenter.no

Vi bistår med alle detaljer ved begravelser og kremasjoner.

Tlf: 75 50 02 90 HELE DØGNET
www.bodo-begravelsesbyraa.no

Når en av dine nærmeste går bort
Det er flere praktiske avklaringer som må håndteres når
det har vært et dødsfall. Et begravelsesbyrå kan ta hånd
om praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfall.
Pårørende må selv ta stilling til om de vil benytte et byrå
til alle forberedelser av gravferden eller om de vil ta ansvar
for noe selv. Selve planleggingen av gravferd skjer normalt
i samarbeid mellom kirkekontoret, personen med ansvar
for gravferden og oftest det valgte begravelsesbyrået. Det er
ikke noe krav om å bruke begravelsesbyrå. Dersom du velger
å ta ansvaret selv, kan kirkevergen bistå med informasjon.
De fleste seremonier skjer i regi av Den norske kirke. Andre
tros- og livssynssamfunn har selvsagt også mulighet til å
benytte kapeller og kirkerom for gjennomføring av
seremoni. Bodin seremonirom fremstår som livssyns
nøytralt, og er universelt utformet. Seremonirommet har
kapasitet på om lag 125 personer.
Kremasjon eller kistegravlegging
Vi har to likeverdige gravferdsformer: kistegravlegging
og kremasjon. Dersom den avdøde ikke selv har bestemt
gravferdsform, må de pårørende ta stilling til dette.
Personer som har fylt 15 år kan selv ha bestemt om han/
hun vil kremeres. Erklæring skal være skriftlig – datert og
underskrevet av vedkommende. Finnes det ikke noen
erklæring, kan pårørende bestemme at avdøde skal
kremeres, dersom det ikke åpenbart strider mot avdødes
religiøse overbevisning eller ønsker.

Tidspunkt og sted
Etter gjeldende bestemmelser skal kistegravlegging skje
innen ti dager etter dødsfallet. Ved kremasjon skal selve
kremeringen skje innen ti dager, mens gravlegging av
urnen skal skje innen seks måneder. Tidspunkt avtales
mellom pårørende og kirkevergen.
Seremoni
Det vanlige er at pårørende planlegger seremonien
sammen med prest eller seremonileder og begravelsesbyrå. Seremonien foregår vanligvis i en kirke eller et
forsamlingslokale. Bodin seremonirom er livssynsnøytralt
og kan benyttes av alle. En begravelse kan også foregå uten
seremoni.
Seremonien ved kremasjon kalles en bisettelse. Ved
bisettelse i kirke eller annet lokale blir kisten ført til
krematoriet i bårebil etter at seremonien er slutt. I Bodin
seremonirom avsluttes bisettelsen ved at pårørende bærer
kisten fra seremonirommet til hensettingsrommet.
Blomster og kranser som pårørende ikke tar med, seg blir
lagt ut ved krematoriet.

Alt innen gravsteiner og
minnemonumenter hos steinfabrikken
på Nystad-Valosen i Bodø
Nystad, Valosen 8001 Bodø
Tlf: 755 18 700
E-post: post@norsknaturstein.no
www.norsknaturstein.no

En grav å gå til
De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til.
Gravlegging kan enten skje i ny eller reservert grav. Ny
enkel kistegrav og vanlig urnegrav er frigraver som det
ikke betales avgift for i fredningstiden. Ved reservasjon
av grav, og gravlegging av urne i navnet minnelund, må
det betales festeavgift.
Gravlegging
Gravlegging skjer normalt på kirkegården i det soknet
avdøde bodde. Gravlegging på annen kirkegård er
mulig når familien disponerer ledig grav eller når det
velges urnegravlegging på minnelunden.
Nedsetting av askeurne
Hovedregelen er at askeurnen skal gravlegges så snart
som mulig etter at kremasjon har funnet sted, og senest
innen seks måneder etter dødsfallet (gravferdsloven
§ 12). Pårørende avgjør om de vil sette ned urnen selv
– med nødvendig bistand fra kirkegårdsbetjeningen –
eller om de vil ha med begravelsesbyrå eller prest. Når
ordning er avklart meldes dette til kirkekontoret som
sørger for tilrettelegging på gravlunden.
Gravsted for urner
Urner kan settes ned i grav på eget urnegravfelt, på
kistegravfelt eller på minnelund. Urner kan settes ned i
gravsted hvor det allerede er satt ned en kiste. En
vanlig urnegrav har plass til fire urner, mens en
kistegrav gir plass for inntil åtte urner. Ved valg av ny
urnegrav unngår en utgiftene som følger med feste av
tilleggsgrav, da det er plass til flere urner i samme grav.
Muslimsk gravfelt
På Bodin gravlund er det anlagt et eget gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravferd.
Fredningstid
Fredningstiden er 20 år både for kistegrav og urnegrav.
I fredningstiden kan det ikke foretas ny begravelse i

graven. Unntak gjelder for urnegravlegging – det kan
skje i kistegrav selv om fredningstiden ikke har utløpt.
Feste av grav og festeavgift
I forbindelse med gravlegging er det anledning til å
reservere en grav ved siden av den som det gravlegges
i, for eksempel med tanke på ektefelle. Begge graver
hører da sammen i et gravsted, og det betales feste
avgift for den graven som reserveres. Festeavgiften
betales normalt på forskudd for hele festeperioden
på 20 år. Når fredningstiden på 20 år utløper må det
betales avgift for alle gravene i et gravsted.
Sletting av grav
Grav som er eldre enn 20 år og som ikke ønskes forlenget festet, faller tilbake til kirkegården og kan benyttes til ny gravlegging. Gravminne og annet utstyr som
står på graven, er festers eiendom. Kirkegården kan
besørge gravminnet fjernet mot betaling eller overta det
vederlagsfritt.
Gjenbruk av grav
Når fredningsperioden på 20 år er ute, kan det foretas
ny gravlegging i graven. Ved ombruk av grav kan grav
stedet bli til en familiegrav, som har både økonomiske
og praktiske fordeler fremfor å etablere ny grav. Kistegraver som ikke kan brukes om igjen til ny kistegrav
legging, kan benyttes til urnegravlegging. I en kistegrav
er det plass til åtte urner.

Gravminner
Gravferdsloven stiller krav til utforming og vekt for
gravminner. Disse skal bidra til å gi gravlunden et
helhetlig estetisk preg, gjøre vedlikeholdet så enkelt som
mulig og forlenge gravminnets levetid.
Antall og størrelse
Hvert gravsted kan kun ha ett gravminne – uansett om
gravstedet består av én eller flere graver. Plasseringen av
gravminnet er bestemt i gravplanen. Gravminnets største
mål er 150 x 85 x 60 cm (høyde x bredde x tykkelse).
Maksimal vekt er 300 kg og volum 0,2 m3. For barnegrav
og urnegrav er største mål 80 x 75 x 60 cm. Ta gjerne
kontakt med kirkevergen før bestilling av gravminne
gjøres.
Materialer, sikring og utstyr
Gravminne, fundament og fast tilbehør skal bestå av
materialer som er bestandige og som krever lite vedlikehold. Gravminnet skal festes til fundamentet med to syrefaste bolter – 15 cm lange og 12 mm tykke. Graveier har
ansvaret for at gravminnet er sikret i henhold til forskriftene. Kirkevergen kan påta seg arbeidet mot betaling.
Beplanting
Det kan plantes foran gravminnet. Plantefelt kan rammes
inn med kantstein som felles ned i bakken, slik at toppen
flukter med overflaten. Slik innramming kan ikke være
bredere enn gravminnet og ikke gå mer enn 70 cm ut fra
dette målt fra
gravminnets
bakkant. Bruk
av løse steiner
og liknende på
bakken er ikke
70 cm
fra bakkant
tillatt.
av gravminnets
Beplantning
sokkel
utenfor dette
PLANTEFELT
arealet er ikke
tillatt.
Stell av gravsted
Beplantning er en viktig del av gravlundens pryd. Derfor
er det ønskelig at flest mulig planter blomster på graven.
For å opprettholde en vakker gravlund kreves regelmessig
stell. Kirkevergen kan hjelpe deg.
Årlig stell og gravlegat
Kirkevergen kan etter avtale foreta planting og stell av
gravstedet mot betaling. Tilbudet omfatter:
• vårplanting
• sommerplanting
• høstplanting
• lystenning på allehelgensdag
• mosekrans og lystenning til jul
Til planting vår, sommer og høst benyttes selvvannings
kasser. I stedet for årlig stell kan det opprettes avtale
(gravlegat) for 5, 10, 15 eller maksimalt 20 år. Det betales
da inn et beløp som settes inn på rentebærende konto.
Før avtaleperioden utløper eller om kapitalen ikke strekker til for hele avtaleperioden, gis det melding til den som
opprettet avtalen. Ta kontakt med kirkevergen dersom du
ønsker ytterligere opplysninger.
Salg av materiell
Selvvanningskasser for sommer- og høstplanting samt
gravlys kan kjøpes hos kirkevergen.

Bevaringsplan for Bodø og Bodin kirkegårder
På Bodø og Bodin kirkegårder befinner det seg en stor
mengde eldre gravminner, fordi man her i Bodø til nå har
hatt liten tradisjon for systematisk gjenbruk av graver.
Bodø kirkelige fellesråd ønsker å ivareta kulturminnene
på en forsvarlig måte og samtidig frigi sammenhengende
områder for ny bruk.
Gjenbruk av gravareal er mer aktuelt enn noen gang før:
• begrenset tilgang på nye og egnede arealer
• kostbart å anlegge nye gravplasser

Målet er å finne et representativt utvalg av gravminner som
representerer hele perioden gravplassen har vært i bruk og i
den grad det er mulig: alle lag av samfunnet.
Gravminner som bevares, settes i stand slik at disse ikke går
tapt. Gravminner som ikke bevares, ryddes bort.
Bevaringsarbeidet vil stå i fokus i perioden 2016–2020.

Når erfaring og fagkunnskap er viktig.
Alstad begravelsesbyrå har bistått familier
i nær 30 år i Bodø.
Vi består av fagutdannet helsepersonell med
erfaring og kompetanse.

Siden 1990

Rensåsgata 23, inngang Bankgata, 8005 Bodø
Tlf. 75 51 55 66 • www.alstad.org

Hjelp og støtte når noen går bort
Bergs begravelsesbyrå er et av Bodøs eldste byråer og holder til i Storgata 51.
Vi tar oppdrag i Bodø, Fauske og omegn.
Vår oppgave er å veilede i alle praktiske spørsmål i den vanskelige tiden etter å
ha mistet noen, samt å tilrettelegge, gjennomføre og sørge for at seremonien blir en
ﬁn og minneverdig stund.
Har du spørsmål om begravelse eller kremasjon? Helt uten forpliktelser gir vi deg svar
på det du måtte ha på hjertet. Vi er tilgjengelig for deg døgnet rundt
Storgata 51, 8006 Bodø - Telefon hele døgnet 75 50 66 50
www.bergs-begravelse.no • bedrift@bergs-begravelse.no

Bodø Steinsenter

I samme lokaler ﬁnner du vårt steinsenter med et stort utvalg av gravstein, lykter og annen dekor.
Du kan selv velge mellom de ulike steintypene, skrifttypene, lyktene, dekor og minneord og dermed utføre steinen
så personlig som mulig.
For å gjøre den ekstra personlig er det også mulig å sette inn håndskrevet signatur, egne fotograﬁer ol.
Helt uforpliktende lager vi en skisse av steinen, sånn at den blir akkurat slik du ønsker.
Vår leverandør av gravstein er Silseth Sten.

Trine

Lisbeth

Tor-Ove

Bergs Blomsterverksted
Vi har også eget blomsterverksted og dekoratører med lang erfaring og høy
fagkompetanse, som utfører alt av sorgbinderi, brudebinderi og binderi til
arrangementer, jubileer osv.
Vi leverer blomster fraktfritt til alle typer seremonier i Bodø.

