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GRAVPLASSMYNDIGHETEN LARVIK 
 

SØKNAD OM SYMBOLSK FLYTTING AV NAVN 
 

Navn på avdøde:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ønskes flyttet fra grav (gravkode) Fester på grav hvor navn skal flyttes fra: 

 

 

Skal gravstedet slettes?  (se info side 2) Ja: Nei: 

Jeg ber om at gravstedet slettes, øvrig familie er informert Ja: Nei: 

Jeg sørger selv for at gravminnet blir fjernet fra gravplassen 

innen 6 måneder 

Ja: Nei: 

 

 

……………………………….          …………………………………………………… 
Sted og dato                                           Signatur fester 
 

Ønskes flyttet til grav (gravkode) 

 

 

Fester på grav hvor navn skal flyttes til: 

 

 

……………………………....           …………………………………………………… 
Sted og dato                                           Signatur fester 
 

 

 

▪ Gravferdsforskriften §21, 2.ledd: 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  

▪ Gravminnet på graven hvor navnet flyttes fra skal slettet/destruert hvis det ikke er flere 

navn påført gravminne.  

▪ Symbolsk flytting kan kun skje til eksisterende gravsted eller ved tildeling av frigrav. 

 

Symbolsk flytting av navn til navnet minnelund:  

•  Det er anledning til å påføre navn på ektefelle/samboer/partner og/eller navn på barn 

på navneplate selv om vedkommende er gravlagt et annet sted.  

•  Symbolsk flytting/navnepåføring kan gjøres på eksisterende grav/navneplate.  

•  Symbolsk flytting/navnepåføring til ny grav kan først gjøres når 

ektefelle/samboer/partner eller barn blir gravlagt i den aktuelle graven i minnelunden.  

•  Navnene skal stå på samme navneplate og navnet/navnene må fjernes fra det 

opprinnelige gravminnet.  

•  For symbolsk flytting søkes det til gravplassmyndigheten for godkjenning. 
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SLETTING AV GRAVSTED 

 

•  Vennligst informer øvrige familiemedlemmer om at det er ønskelig å slette gravstedet. 
 

•  Når feste av gravsted opphører skal fester gis anledning til å fjerne gravminnet fra 

gravplassen (§ 18 i gravferdsloven) 
 

§ 18.Opphør av feste. 
Et feste opphører når festetiden er ute. 
Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende 
innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter 
festets opphør, tilfaller gravplassen. 
Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli stående på gravplassen. 

  

•   Når det er festeren som fjerner gravminnet skal det være fjernet helt fra gravplassen. 

På grøntanlegg skal det tilsåes med gress. 

Gravminne som vi fjerner, eller som ikke blir fjernet innen 6 måneder, tilfaller 

gravplassmyndigheten. 
 

•  Symbolsk flytting/navnepåføring til ny grav kan først gjøres når 

ektefelle/samboer/partner eller barn blir gravlagt i den aktuelle graven i minnelunden. 
  

•  Navnene skal stå på samme navneplate og navnet/navnene må fjernes fra det 

opprinnelige gravminnet.  
 

•  For symbolsk flytting søkes det til gravplassmyndigheten for godkjenning. 

 

 

 
Fjerning utført (retur til 

gravplassadministrasjonen) 

 

Dato:……………………………………….. 

 

Signatur:……………………………………. 

 

Fylles ut av ansvarshavende for fjerning 

 

Slettet i dataregisteret: 

 

Dato:………………………………………... 

 

Signatur:……………………………………. 
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