
Søknad om godkjenning av gravminne 
i samsvar med Gravferdslovens forskrift paragraf 23 og 24/Jfr. Gravferdslovens forskrift paragraf 25 

 
Til gravplassmyndighet i Kongsberg kommune: 
     Kongsberg Gravlund      Sandsvær Kirkekontor 

Selger Kjøper/gravfester/ansvarlig for frigrav 
Navn: Navn: 
Adresse: Adresse: 
Telefon: Telefon: 
Epost: Epost: 

 Det skal monteres: 
     nytt gravminne (evt. modellnr:_________) 
     endret, eksisterende gravminne 
på ____________________________________  kirkegård/gravlund 
i ______________________________________ kommune 
Grav ID: ___________________________________________________ 
Siste gravlagtes navn: ________________________________________ Gravleggingsår: _______ 

Gravminne Materiale:       stein      annet materiale: _____________________ 
Vekt: _____________ kg   
Største høyde: _______cm Største bredde: _______ cm Største tykkelse: ______ cm 

Overflatebehandling:   

Innskrift: 
 
 

Symbol(er)  
som skal brukes:  

 

Fundament Materiale:       stein      annet materiale: ___________ 
lengde: ________cm bredde: ________ cm dybde: ________ cm 

Sikringsbolter:       en bolt       to bolter 

Pyntegjenstander Gravminnet skal utstyres som fastmontert: 

     lykt       støpte fugler       annet fastmontert dekor: __________________________ 

Plantefelt      Det skal monteres bedkanter i flukt med bakken 

     Det skal monteres plate foran gravminnet (monteres på eget ansvar) 

 Gravminnet skal monters av:      selger      kjøper 
 

Kjøper er gjort kjent med at kirkegården ikke kan påta seg erstatningsansvar for pyntegjenstander som er montert på 
gravminnet dersom de blir ødelagt ved alminnelig drift og vedlikehold av kirkegården. Selger er kjent med gravferdslovens 
forskrifter kapittel 3 og kirkegårdsvedtektene i kommune, dessuten at gravminnet kan bli tatt bort dersom det ikke er i 
overensstemmelse med nevnte bestemmelser og beskrivelsen ovenfor.  
Selger er også kjent med at denne meldingen skal foreligge på kirkegårdskontoret. Når meldingen foreligger  
vil monteringsstedet bli merket. Monteringen kan ikke foretas før godkjenning foreligger. 

Sted/dato: Selgers underskrift:  

      Godkjent Dato:  Underskrift:  

      Godkjent med merknad 
 

Kongsberg Kirkelige Fellesråd, 4.6.2019 
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