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Fylles ut og vedlegges søknad om
gravminne.

erklÆring

Undertegnede, eier av gravstedet til

............................................................  d. ................ ,

gravlagt på ....................................... kirkegård / gravplass

ønsker å utstyre nytt/eksisterende gravminne med

 plate foran gravsteinen

 vase, lykt eller annen frittstående dekor festet til platen eller gravsteinen.

En  er gjort oppmerksom  på at  plate  foran  gravsteinen i  enkelte tilfeller  kan
være  mer  utsatt  for  skader  enn  vanlig  innramming  av  plantefelt.  Påmontert
utstyr som vase, lykt eller annen frittstående dekor er også spesielt utsatt.

Undertegnede  er gjort kjent  med  §  10 i Forskrifter til Gravferdsloven* som
fritar Karmøy kirkelig fellesråd for ansvar ved skade på gravminne og utstyr
ved vanlig drift og vedlikehold på kirkegården / gravplassen.

................................................................      ..........................................................
sted, dato underskrift av graveier

......................................
Selgerens underskrift / stempel

*Forskrifter til Gravferdsloven § 10:  Ansvar for skade : Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på
graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens betjening.
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ERKLÆRING 
Undertegnede, eier av gravstedet til 
............................................................  d. ................ ,  
gravlagt på ....................................... kirkegård / gravplass  
ønsker å utstyre nytt/eksisterende gravminne med 
 plate foran gravsteinen 
 vase, lykt eller annen frittstående dekor festet til platen eller gravsteinen. 
En  er gjort oppmerksom  på at  plate  foran  gravsteinen i  enkelte tilfeller  kan 
være  mer  utsatt  for  skader  enn  vanlig  innramming  av  plantefelt.  Påmontert 
utstyr som vase, lykt eller annen frittstående dekor er også spesielt utsatt. 
Undertegnede  er gjort kjent  med  §  10 i Forskrifter til Gravferdsloven* som 
fritar Karmøy kirkelig fellesråd for ansvar ved skade på gravminne og utstyr 
ved vanlig drift og vedlikehold på kirkegården / gravplassen. 
................................................................      ..........................................................   
sted, dato 
underskrift av graveier 
......................................
Selgerens underskrift / stempel 

  *Forskrifter til Gravferdsloven § 10: Ansvar for skade: Kirkelig fellesråd er ikke ansvarlig for skader på 
graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens betjening.   
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