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Ved livets slutt

Informasjon om gravferdsmyndigheten
i Senja kommune
Senja kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet i Senja
kommune, og skal sikre at offentlige gravplasser forvaltes og driftes etter bestemmelsene i gravferdsloven,
jf. gravferdsloven § 3. Fellesrådet yter tjenester for alle
kommunens innbyggere uavhengig av tro, livssyn og
kulturell bakgrunn.
Alle med bopel i Senja kommune har rett til fri tilvist
grav på de offentlige gravplassene, jf. gravferdsloven
§6 første ledd. Fellesrådet kan gi tillatelse til at
personer med bopel utenfor kommunen også kan gravlegges her.
Ansvarlig for gravferden
Dersom avdøde ikke har gitt skriftlig erklæring om
hvem som skal sørge for gravferden, er det vanlig
at nære pårørende ivaretar dette. Hvis det oppstår
uklarhet med hvem som har rett til å sørge for
gravferden, legges gravferdsloven § 9 til grunn.
Begjæring om gravlegging/ kremasjon
Gravferdsmyndighetens ansvar inntreffer når
myndigheten har mottatt skjema om «Begjæring om
gravlegging/kremasjon» utfylt og underskrevet.
Begjæringen finnes i statens blankettarkiv; blankettnummer V-0916.
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Gravferdsseremoni
Vanligvis planlegges seremonien internt i den
nærmeste familie, i samråd med gravferdsmyndig
heten, avdødes tros- eller livssynssamfunn
og evt. byrå. Gravlegging kan også foregå uten
seremoni.
Begravelse
Gravferdsseremoni med påfølgende kistebegravelse.
Bisettelse
Gravferdsseremoni med påfølgende kremasjon og
senere urnenedsettelse eller askespredning. Etter s eremonien blir kisten fraktet til krematorium i
påvente av kremasjon.
Senja kommune har 19 kirkebygg tilgjengelig for
seremoni, samt at det finnes en del kirkebygg og
kapeller i privat regi som kan brukes.
I Senja kommune er det også en livsynsåpen
seremonisal i 2. etasje på Sløydsalen Heimly, som er
tilrettelagt for ikke-kirkelige gravferder.
Hvis du ønsker å bruke salen, kan du ta kontakt med
livssynsorganisasjonen din eller begravelsesbyrå i
området.

Kremasjon

Urnegravlegging

En person over 15 år kan selv ønske kremasjon.
Erklæringen skal være datert og underskrevet av
vedkommende. Finnes det ikke noen slik erklæring,
kan den som sørger for gravferden bestemme at
avdøde skal kremeres, i tilfelle det ikke åpenbart
strider mot avdødes ønsker eller overbevisning.

Nedsettelse av askeurne skal skje senest 6 måneder
etter dødsfallet, jf. gravferdsloven § 12 annet ledd. Ved
særlige forhold kan nedsettelse utsettes.

Kremasjon skal gjennomføres senest 10 virkedager
etter dødsfallet, jf. gravferdsloven § 10 første ledd, hvis
ikke andre forhold gir rett til utsettelse.

Kistegravlegging
Ved kistegravlegging skal avdøde gravlegges senest
10 virkedager etter dødsfallet, jf. gravferdsloven § 12
første ledd. Dersom det har vært gravferdsseremoni,
er det vanlig at kisten blir fraktet til gravplassen
umiddelbart etterpå.

Den som sørger for gravferden, henvender seg til
gravferdsmyndigheten i den kommunen hvor urnen
skal settes ned. Det gjøres avtale om tidspunkt og om
det er behov for bistand fra avdødes tros- og livssynssamfunn mv.

Askespredning
Personer som er fylt 15 år, kan søke til statsforvalteren
(fylkesmannen) om at ens egen aske skal spres for
vinden. Den som sørger for gravferden, kan søke om
askespredning, dersom det bekreftes at avdøde ønsket
askespredning. Søknad om askespredning sendes
statsforvalteren i det fylket hvor asken skal spres.
Godkjenning om askespredning, og dato for utført
handling, skal meldes gravferdsmyndigheten.
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Graven

En gravplass inneholder mange graver, og det er
ønskelig at alle som ferdes der skal oppleve området
som et parkanlegg som gir rom for ettertanke, ro og
tilhørighet. Gravplassen skal være et sted der en kan
minnes sine kjære som har gått bort og samtidig finne
trøst i omgivelsene. Gravferdsmyndigheten i Senja
kommune ønsker å legge til rette for at graver skal
bevares så lenge som mulig.

Kistegrav
Hver kistegrav har plass til én kiste. Det er også plass
til mellom 6 og 8 urner på en kistegrav.
Urnegrav
Hver urnegrav har plass til fire urner. I de tilfeller hvor
det ikke er eget urnefelt på gravplassen, vil gravlegging
skje i kistegrav.

Navnet minnelund
Ved gravlegging i minnelund kan det festes/holdes av
plass til en person.
Ved gravlegging i minnelund kan det holdes av/festes
plass til en person. Feste av plass i denne sammenheng gjelder kun navneplate plass ved siden av den
avdøde, og ikke fysisk plass på gravplassen. Grav-

ferdsmyndigheten har ansvar for felles beplantning
og stell i minnelunden. Det tillates ikke eget plantefelt
på gravene i minnelunden. Det kan tennes lys ved
minnesmerket.

Feste av grav
Feste av grav (reservasjon av gravplass),
festeavgift og opphør av feste

To typer festeavgift
- Festeavgift for reservasjon av grav, når en tar av plass
- Festeavgift for å beholde/feste gravsted ved frednings
tidens slutt, når graven er blitt 40 år
Feste for reservasjon:
I forbindelse med begravelse er det anledning til å holde
av en grav ved siden av den som gravlegges. Etter søknad
til gravferdsmyndigheten kan en søke om å holde av inntil
to graver ved siden av den som gravlegges. Graven(e) som
festes, kalles festegrav(er).
Det må betales festeavgift for å ta av grav. Festeavgiften betales for 10 år av gangen. Feste er bare gyldig når fester har
betalt og mottatt festebrev for graven.
Feste når graven er blitt 40 år:
Festeavgift for den graven som er tatt i bruk, inntreffer
når graven er 40 år. Graven kan festes i 2 x 10 år, inntil
60 år, mot innbetaling av festeavgift. I særlige tilfeller kan
gravferdsmyndigheten innvilge festetid inntil 80 år.
Rettigheter og plikter
Den som er fester for grav, er etter loven ansvarlig for graven, jfr. gravferdsloven § 15. Fester har rett til å sette opp
gravminne, og er pålagt å holde graven i hevd. Endringer
eller overføring av festeansvar skal meldes skriftlig til
Gravferdsmyndigheten, jfr. gravferdslovens § 16. Det kan
kun være én fester for den enkelte grav, jfr, gravferdsloven §
14.
Opphør av feste
Dersom fester ikke ønsker å feste grav etter fredningstidens
utgang (40 år for kistegrav og 20 år for urnegrav), skal
graven slettes. Fester tilskrives og forkynnes at gravminnet
må hentes innen 6 måneder. Dersom gravminnet ikke er
avhentet inne fristen, vil gravferdsmyndigheten destruere
gravminnet og gjøre klart for gjenbruk av graven når grunnforholdene tillater det.
Gravstell, stellavtale og sommerstell
Gravferdsmyndigheten legger til rette for stell av graver.
Ved innbetaling av stellavtale for 1–3 år eller innbetaling av
legatavtale for en lengre periode vil det bli plantet, vannet
og stelt i sommermånedene juni–august. Det tilkommer
administrasjonsgebyr som belastes avtalene hvert år.
Ordningen er ikke lovpålagt og kan falle bort over tid.

Gravminne

Gravminne/ minnesmerke
Hvert gravsted kan kun ha ett gravminne. Plasseringen av
gravminnet skjer etter anvisning fra gravferdsmyndigheten.
Gravminnets største tillatte mål er
150 x 85 x 60 cm
(høyde x bredde x
tykkelse). Maksimal
vekt er 300 kg, og
volum 0,2 m³. På
70 cm
fra bakkant
av gravminnets
graver mindre enn
sokkel
2,4 x 1,2 m er største
PLANTEFELT
tillatte mål 80 x 75 x
60 cm.
Montering
Montering av gravminne er kun tillatt på telefri jord, og
tidligst 6 måneder etter kistegravlegging. På urnegrav kan
gravminne monteres umiddelbart etter urnenedsettelse,
men ikke mellom 11. oktober og 1. juni. Før montering skal
gravminnet godkjennes av gravferdsmyndigheten.
Sikring av gravutstyr
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. Fester har ansvaret for
at gravminnet er sikret i henhold til forskriftene.
Se vår webside senja.kirken.no/Gravplassene
Her finner du info om vedtekter og betalingsnormer.
Verneplaner og gjenbruk av gravplasser
På flere av gravplassene i Senja kommune befinner det seg
en stor mengde eldre gravminner, siden det til nå har vært
liten tradisjon for systematisk gjenbruk av graver i området.
Senja kirkelige fellesråd ønsker å ivareta kulturminnene på
en forsvarlig måte og samtidig frigi sammenhengende områder for ny bruk. Begrenset tilgang på egnede arealer, samt
at det er svært kostbart å anlegge nye gravplasser, gjør det
nødvendig med gjenbruk av graver. Senja kirkelige fellesråd
vil sammen med Senja kommune utarbeide verneplaner for
gravplassene.

Plastlykter skaper forsøpling
– velg gravlykt med elektrisk lys

Vi hjelper deg med blomster
til alle livets anledninger.
Kom gjerne innom oss på Amfi,
ring eller bestill enkelt på www.blomsterliv.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere

Nord-Norges største og din lokale gravstein leverandør.
Vi er en av landets billigste.
Vi har et stort utvalg av steiner. Kom innom og se vår utstilling,
og få hyggelig og god veiledning fra en av våre dyktige medarbeidere.
Ferroveien 62A, 9308 Finnsnes. Tlf: 77 84 24 00

www.steinhuggeriet.no

En verdig avskjed
Begravelsesbyrået for hele midtfylket
Døgnvakt 77 84 11 30
Eget steinhuggeri med stort utvalg av gravstein og tilbehør.
Vi utfører sliping, polering, gravering, renovering m.m

Advokatfirmaet Eriksen yter advokatbistand innenfor flere
rettsområder, herunder familie- arv, og skifterett hvor vi tilbyr
profesjonell hjelp og rådgivning i anledning opprettelse av testament, gavebrev, fremtidsfullmakt, ektepakt eller samboerkontrakt.
Våre advokater har høy kompetanse på blant annet arverettens
område, og har omfattende erfaring fra oppdrag i anledning privat
og offentlig skifte av dødsbo.
Vi bistår gjerne med generell rådgivning om arv og skifte, eller ved
å besørge gjennomføring av skifteoppgjør helt eller delvis.

FINNSNES: Hans Karolius Vei 6, 9300 Finnsnes
TROMSØ: Strandtorget 3, 9008 Tromsø
Tlf. 77 84 60 80 • Epost: post@advokateriksen.no
www.advokateriksen.no

Nordborg skoler er en kristen friskole som eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. Skolen ligger sentralt på Finnsnes.
Vi har ungdomsskole og videregående skole.
Videregående skole
Vg 1:
Helse- og oppvekstfag
Vg 1-3: Studiespesialisering
Vg 2:
Helsearbeiderfag
Vg 2:
Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg 3:
Allmennfaglig påbygging
Sjekk ut våre tilbud på: www.nordborg.no

Bra internat med sosiale aktiviteter, leksekafé,
treningsmuligheter og mye artig.

Offentlige gravplasser
i Senja kommune:
• Sandbakken

• Bjorelvnes

• Senjahopen

• Buvik

• Skaland

• Ersfjord

Kirkeveien 1 - Finnsnes

(Urnegravlegging)

• Finnfjordbotn

• Skarsletta

• Finnsæter

• Stonglandet

• Flakstadvåg

• Gamle Stonglandet

• Geitryggen

• Svanelvmo

• Grunnfarnes

• Tennskjær

• Laukvik
• Lysbotn

Kulturgravplasser

• Reindalen

• Klauva

• Rossfjord

• Kongsnes

• Russevåg

• Tranøya

Vedtekter:
For utfyllende informasjon henviser vi til vedtektene
for gravplassene i Senja kommune.

Telefon: 77 85 02 00
post@senja.kirken.no

senja.kirken.no

Senja kirkelige fellesråd
Ved sammenslåing av kommunene Berg, Lenvik,
Torsken og Tranøy til Senja kommune, ble fellesrådsfunksjonen i disse sognene overdratt til Senja
kirkelige fellesråd.
Senja kirkelige fellesråd skal yte tjenester for hele
Senja kommunes befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Fellesrådet vil utøve sitt
arbeid i samspill med Senja kommune og på lag med
alle som vil gjøre bruk av gravplassene.

Sandbakk
Begravelsehjelp as

Begravelsesbyrået for Senja, Sørreisa, Målselv og Dyrøy
Telefon (døgnvakt) 778 40499
E-post: firmapost@sandbeg.no

www.sandbeg.no

Foto: Trygg Bj. Kvendbø

· Concept: JS Media Tools A/S · 112099 · www.jsnorge.no

• Ballesvik

