
NÅR EN AV VÅRE 
NÆRMESTE DØR 

kommer sorg inn i livet. 
Sorgen har mange ansikter. 
Det finnes ingen fasitsvar på 
hvordan sorg oppleves eller skal bearbeides. 
I de første dagene kan det virke fjernt å måtte 
tenke på formaliteter og praktiske gjøremål som kommer. 

Vi håper denne brosjyren kan gi deg 
svar på noen av spørsmålene du måtte ha.



Lover
På www.lovdata.no finner du aktuelle lover:

Folketrygdloven

Gravferdsloven

Skifteloven

Personvern
Vår personvernerklæring finner du på 
www.novabegravelse.no/personvern

Mer informasjon
Mye av stoffet her er hentet fra Helsedirektoratet 
sin mer utfyllende brosjyre med flere tema:
 ”Når en av våre nærmeste dør.” 
Den kan lastes ned i sin helhet her:
www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/nar-en-av-
vare-naermeste-dor
Helsedirektoratet (2016). Når en av våre 
nærmeste dør [nettdokument]. Oslo: Helsedirek-
toratet (sist faglig oppdatert 04. februar 2016.)



Avgifter
Alle norske statsborgere har rett til 
fri grav i 20 år i sin hjemstedskom-
mune.

Var avdøde medlem av 
Den norske kirke, tilkommer ingen 
avgifter for leie av kirken eller 
prest.

For andre tros-og livssyns-samfunn 
kan der være ulike avgifter for å 
gjennomføre en seremoni.

Skifte - Melding tingretten
For å få utstedt uskifteattest eller 
skifteattest, må det foreligge mel-
ding om dødsfallet til tingretten. 
Lege og begravelsesbyrå melder 
begge dødsfallet til tingretten. 
Den av de etterlatte som vi får 
oppgitt som kontaktperson, vil 
etter noen dager få tilsendt infor-
masjon og skjema fra tingretten/
skifteretten. Skjemaet skal sendes 
tilbake innen 60 dager. 

Tingretten gir folkeregisteret og 
NAV beskjed om dødsfallet.
Dersom pårørende er usikker på 
om avdøde etterlot seg tilstrekke-
lige midler til å dekke gravferdsut-
giftene, kan tingretten utstede en 
formuesfullmat slik at den ansvar-
lige for gravferden kan få innsyn i 
boet.

Gravferdsstønad
Når et medlem av folketrygden 
dør, ytes det behovsprøvd grav-
ferdsstønad til å dekke faktiske, 
nødvendige utgifter til gravferden. 
Dersom avdøde var over 18 år, 
blir stønaden avkortet mot formue, 
tjenestepensjon som blir utbetalt 
til måneden etter dødsfallet, for-
sikringsbeløp, støtte fra fagforening 
o.l. som blir utbetalt som følge av 
dødsfallet. 

Gravferdsstønad gis uten behovs-
prøving dersom avdøde var under 
18 år.

Stønad til båretransport
Når et medlem av folketrygden dør 
i Norge og båren med den avdøde 
må transporteres over en strekning 
som er lengre enn 20 km, blir 
nødvendige utgifter til transport (ut 
over en fastlagt egenandel), dekket. 
Det ytes bare stønad til transport 
til nærmeste naturlige gravplass 
ved den avdødes bosted, inkludert 
transport i forbindelse med krema-
sjon. 

Vi hjelper med søknad.



Støtteordninger/forsikringer
Som pårørende har du mulighet 
til å få en oversikt over hvor/om 
avdøde har livsforsikringer og pen-
sjoner ved å gå inn her:
www.norskpensjon.no/etterlatte 
Det kreves at skifteattest legges ved 
forespørselen.

Ta kontakt med NAV om der er 
ytelser en som etterlatt kan ha rett 
til. Dette gjelder spesielt når en 
ektefelle dør, eller om mindreårige 
barn mister en forelder.
www.nav.no

Tjenestepensjon
Det kan være fornuftig å ta kontakt 
med avdødes arbeidsgiver for å 
avklare om der er avtaler om 
utbetalinger ved dødsfall.
Bank og forsikringsselskap kan 
kontaktes for spørsmål rundt 
avdødes avtaler.

Fagforeninger kan også ha 
ordninger med utbetalinger ved 
medlemmers dødsfall.
Ofte vil skifteattest være nødvendig 
for å få ut informasjon.

Økonomi
Gjenlevende ektefelle/samboer 
får naturlig nok endringer i 
inntekts- og formuesforhold. 
Skattekortet kan justeres på 
www.skatteetaten.no

Den avdødes bankkonto vil nor-
malt ikke kunne disponeres før 
skifte- eller uskifteattest foreligger.

Når skifteattest foreligger, vil den 
være tilstrekkelig legitimasjon 
overfor banker og lignende.

Faktura for begravelsen er banken 
forpliktet til å ta imot og betale 
selv om skiftet ikke er fullført.



Digitale medier
Det kan være vanskelig å skaffe seg oversikt og tilgang til avdødes ulike 
profiler og kontoer. En aktør som kan være behjelpelig med å få en 
oversikt over avdødes profiler/kontoer er 
www.slettmeg.no Facebook har også egne hjelpesider.

Pårørende må sende melding til:
• Bank og forsikringsselskap
• Posten
• Telefon og bredbånd
• NRK lisenskontor
• Oppføringer (telefon, Brønnøysund osv.)
• Kabel og/eller parabolleverandør
• Strømleverandør
• Sosiale medier
• Tannlege
• Fastlege
• Biltilsynet
• Autopass
• Borettslag eller husvert
• Abonnementsaviser og tidsskrifter
• Foreninger
• Hjelpemiddelsentralen

Denne listen er ikke fullstendig, og ikke alt her gjelder alle.

Overføring av eiendom
www.kartverket.no/eiendom/skifte/overforing-ved-arv-skifte-og-uskifte
Det kreves at skifteattest legges ved forespørselen.



Syning
Erfaring fra sorgarbeid tilsier at 
mange etterlatte opplever det som 
betydningsfullt å få se den døde. 
Særlig gjelder dette når dødsfallet 
kommer brått og uventet. Å se den 
døde en siste gang er viktig for 
mange i deres sorgprosess. Dette 
gjelder også for barn. Mange opp-
lever at gravferdsdagen blir lettere 
når en har sett avdøde i kisten på 
forhånd. 

Syning skjer gjerne noen dager før 
seremonien. Det kan skje på syke-
huset, institusjonen, eller vi avtaler 
tid og sted og møtes i et egnet rom 
ved det aktuelle bårehuset. 
Gjennom oss kan det foregår alle 
ukedager på dagtid og kveldstid. 
På sykehuset fortrinnsvis på dagtid 
i ukedagene.

Barn
Barn som opplever dødsfall har 
vanligvis ingen erfaring med dette. 
De har heller ikke en ferdig ut-
viklet forståelse å bearbeide 
følelsene sine med. Men fantasien 
er godt utviklet. Det er derfor viktig 
å bruke tid sammen med barna, 
lytte til de og snakke med de. 
Fantasien kan være vanskeligere å 
forholde seg til enn realiteten. Barn 
bør få ta del i det de selv ønsker, 
for eksempel å se den døde i kisten 
og å være med i seremonien. 

Blomster i seremonien
Med blomstene som kommer til 
seremonien, følger det alltid et kort 
med en hilsen på, og hvem giveren 
er. Viss det følger sløyfe med blom-
sten, står det samme på kortet som 
på sløyfen. Dere vil få med alle 
blomsterkortene i en konvolutt.

Vi ber alltid frammøtte som har 
anledning til det om å ta blomste-
ne med ut til graven.
Ønsker dere å ta av og ta vare på 
sløyfebåndene, er der ingenting i 
veien for det.

Om noen ønsker å ta med blom-
sterbuketter hjem eller til minne-
samvær, så er det selvfølgelig opp 
til den enkelte familie om de vil 
gjøre det. Det er gravplass-perso-
nalet som etter ca. 14 dager har 
ansvar for å rydde gravstedet og 
gjøre det klar til at dere kan plante 
i påvente av gravminne.

Barn har ofte en evne til å gå ut og 
inn av sorgen, og kan ofte veksle 
mellom det å gråte og det å 
involvere seg i lek. De oppfatter 
det som har hendt, og det gjør inn-
trykk på dem. Barnehage, skole og 
helsestasjon skal være tilgjengelig 
for barn og ungdom som opplever 
sorg og krise.



Ny stein
Vår leverandør av gravminner er 
Th. Vaaland Granitt.
I Skogveien 6 på Ålgård har vi 
utstilt de mest populære steinene i 
ulike steinsorter med tilbehør som 
lykter og bedplate. Viser også til 
vedlagte katalog. 
Th. Vaaland Granitt holder til i 
Kirkebakken 6 i Stavanger, hvor 
dere kan se en større utstilling og 
få inspirasjon. 

Vi er også behjelpelige med 
navneplate/inskripsjon og monte-
ring av naturstein om dere har en 
stein dere vurderer å bruke. 

Navnetilføyelse på gravstein
Vi formidler navnetilføyelse 
gjennom Th. Vaaland Granitt. De 
vil som regel ta steinen inn for 
bearbeiding før begravelsesdagen. 
Normalt må det gå 3 måneder før 
steinen kan settes opp igjen. Det 
på grunn av at massen må sette 
seg. Når steinen er montert, sender 
de faktura på arbeidet. 

Gravplassforvaltningen
I Gjesdal er det kommunen som er ansvarlig gravplassforvalter. I de fleste 
kommuner ellers, er det Den norske kirke, v/ kirkelig fellesråd som har 
det ansvaret. De praktiske tjenestene kjøper de som regel av kommunen 
som utfører disse. 

De lokale vedtektene kan variere, og er å finne både på den enkelte 
kommune og det enkelte fellesråd sine hjemmesider.



Skogveien 6, 4330 Ålgård
Tlf.: 51 61 04 00

post@novabegravelse.no
www.novabegravelse.no

Møyfrid Hersdal: 476 38 189
Hanne Brit Sandsmark: 476 38 169


