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Tildeling urnegrav navnet minnelund og gravstellavtale. 
 

 

 
 
Gravplass:          Dimensjon navneplate: Påføres av gravplassmyndigheten 

 
………………………                 …………………………………………………………….. 
 

Avdødes fulle navn / født / død: 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Gravkode / skiltplassering monument: Påføres av gravplassmyndigheten. Ved reservering, 

påføres begge gravnummer. Ring rundt grav som skal brukes. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

▪ Navneskilt. 
Navneplaten skal være i støpt bronse og bestilles direkte hos forhandler av 
fester/ansvarlig for graven, viktig at platen bestilles i henhold til dimensjon for 
den aktuelle minnelunden.   

 
Utvalg forhandlere som kan levere navneplate i støpt bronse. 

- Strandberg stein Tjølling 
- Olsen Nauen Klokkestøperi, Tønsberg 
- Steinrike Tjølling 

                
 

▪ Urnegraven er ferdig utstyrt med felles monument som forvaltes av gravplassforvaltningen 
▪ Det er mulig å reservere en urneplass ved siden av, det betales da for to graver 
▪ Urnegrav kan festes videre etter fredningstidens utløp 
▪ Ved gravlegging i reservert grav forlenges andel felles gravminne og gravstellavtalen på begge 

graver med inntil 20 år etter siste nedsatte urne. 
▪ Gravplassbetjeningen sørger for felles beplantning gjennom hele vekstsesongen 
▪ Snittblomster og små gravlys tillates på anvist plass 
▪ Avtalen kan ikke sies opp i avtaleperioden 
▪ Alle priser justeres hvert år 
▪ Fakkelbokser, gravlykt og personlige gjenstander tillates ikke 
▪ Når bestilling er mottatt sendes faktura. 
▪ Kontrakt må være signert før urnenedsetting.  
 

 

 
 

KONTRAKT FOR OPPRETTELSE AVTALE NAVNET MINNELUND 
 

▪ Inkluderer andel navnet minnelund, beplantning og stell av graven i 
avtaleperioden (20 år fra urnenedsetting) 

▪  
Antall graver: ………… 

 

▪ Ved ny gravlegging i reservert grav forlenges andel felles gravminne og gravstellavtalen automatisk 
på begge graver med inntil 20 år etter siste nedsatte urne – det vil si at det faktureres for årene 
avtalen forlenges.  
 

For priser se hjemmeside gravplassmyndigheten 
 

 
 
 
 
 

 



GRAVPLASSMYNDIGHETEN LARVIK 

Kontrakt returneres til Larvik kirkelige fellesråd, Pb 258, 3251 Larvik.             Rev.: 03.06.2022 
  

Gravplasser med navnede minnelunder: 
Gravplass Kiste/urne Type plate Felt Dimensjon mm 

Undersbo gravplass Urne støpt bronse C6, C9, 3A, 3D, 
3G, 3i, 3K, 3M, 

4i 

150 x 80 

Undersbo gravplass – dødfødte, ikke 
fullbårne foster. 

Kiste Støpt bronse G1 125 x 125 

Undersbo gravplass – dødfødte, ikke 
fullbårne foster. 

Urne Støpt bronse G3 125 x 125 

Stavern kirkegård Urne Støpt bronse C5 125 x 125 

Tanum kirkegård 
 

Urne 
 

Støpt bronse 
 

15 125 x 125 

15 150 x 80 

Torsrød gravplass Urne Støpt bronse 1 125 x 125 

Langestrand kirkegård Urne Støpt bronse 7 125 x 125 

Tjølling kirkegård Urne Støpt bronse NM 125 x 125 

 
Navneflytting (symbolsk flytting) 
Det er anledning til å påføre navn på ektefelle/ samboer/ partner og/ eller navn på barn av avdøde på 

navneplate selv om vedkommende er gravlagt et annet sted. Navnene skal stå på samme navneplate 

som den gravlagte og navnet må fjernes fra det opprinnelige gravminnet. 
 

Fra 1. januar 2003 kom en regel i gravplassforskriften § 21 andre avsnitt: 

Gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende 

grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige 

gravminnet. 
 

Slik navneflytting har også blitt kalt symbolsk flytting. De etterlatte vil kunne oppleve navneflytting 

som en tilfredsstillende erstatning for fysisk flytting. Navneflytting er langt mindre inngripende enn 

fysisk flytting.  

Det kan således ikke opprettes nye, "tomme" graver. Videre må navnet straks fjernes fra den 

opprinnelige graven. Det følger av gravferdsloven at både den som har rådigheten over den 

opprinnelige og den nye graven må samtykke i flytting av navn eller gravminne. 
 

Ved søknad om navneflytting må det søkes om godkjenning hos gravplassmyndigheten, eget skjema 

ligger på gravplassmyndighetens hjemmeside. 

 

Minneord 

Det er anledning med minneord og/eller symbol, skal være sømmelig. 
 

Gravplassforskriften  

§ 21.Tekst m.m. 

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som 

settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet 

på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt 

på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund hvor dette 

er anlagt. 
 

Gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en 

eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra 

det opprinnelige gravminnet. 

 
Som fester av graven aksepterer jeg betingelsene som følger med valg av urnegrav på felt med 
navnet minnelund.  

 
 
 

Dato og signatur til fester av graven 
 

 

 

______ / _______ / _________ 


