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Gravferd i Karmøy

– Karmøy kirkelig fellesråd



DIN TOTALLEVERANDØR 
INNEN GRAVFERDSPRODUKTER

kister - lys - utstyr - urner

Når livet tar slutt
Karmøy kirkelig fellesråd yter tjenester som ansvarlig 
gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning, 
uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.  
Vi sørger også for at kirkegårdene og gravplassene 
forvaltes og driftes i henhold til Gravferdsloven.

I denne brosjyren får du vite mer om våre tjenester 
knyttet til begravelser og bisettelser. Ta gjerne kontakt 
med oss dersom du har ytterligere spørsmål. 

Begravelse eller bisettelse? 
Alle med bostedsadresse i kommunen har rett til et 
gravsted her. De pårørende tar stilling til hvem som 
skal være formelt ansvarlig for  gravferden. De aller 
fleste lar et begravelsesbyrå ta hånd om alle praktiske 
gjøremål i forbindelse med dødsfallet. 

Avhengig av avdødes ønske, må pårørende avgjøre  
om det skal være kistebegravelse eller bisettelse med 
påfølgende kremasjon. Ansvarlig for bisettelsen får 
brev om å avtale tidspunkt for nedsettelse når urnen 
har returnert fra krematoriet. Urnen skal settes i 
 jorden senest 6 måneder etter  bisettelsen. 

En fester er ansvarlig for  grav stedet
Alle gravsteder hvor det er satt opp gravminne skal 
ha en fester. Denne personen har formelt ansvar og 
 råderett over gravstedet som man er fester for. En grav 
er fredet i 20 år etter første gravlegging, og i frednings-
tiden betales det ikke festeavgift. Ved bruk av kistegrav 
kan det festes en grav ved siden av til fremtidig bruk.  
I slike tilfeller betales det festeavgift fra dag én.



 

 

Til tjeneste i over 50 år
Klæhaugvegen 21

4270 Åkrehamn

           karmoybb.no
Praktisk hjelp og veiledning ved dødsfall og begravelse

Dødsannonsene: karmoy.vareminnesider.no
 

Døgnvakt: 52 81 62 22 

Gravminnet
Lovverket fastsetter rammene for utforming av  
et gravminne når det gjelder tekst, kvalitet og  
dimensjoner. Gravminnet skal godkjennes av  
kirkevergen før  montering. Alle gravminner skal  
være sikret mot  velting, noe som er festers ansvar.

Foran gravminnet har man anledning til å  
opparbeide et plantefelt i høyde med bakken rundt.  
Dette kan ikke stikke frem mer enn 60 cm fra bak-
kanten av grav minnet, og vekstene kan ikke være 
høyere enn gravminnet  eller gå ut over plantefeltet. 
Feltet foran gravminnet kan dekkes med en steinhelle 
om man ønsker det.

Anonym minnelund
På Stangeland gravplass finnes det en anonym  
minnelund. Ansatte ved gravplassen har ansvar  
for vedlikehold av området.

Stell av gravsted
Beplantning er en viktig del av en vakker kirkegård 
eller gravplass. Dersom det ønskes hjelp til å stelle 
 gravene, kan vi være behjelpelige. Dette kan ordnes 
ved årlig betaling, eller ved oppretting av et gravfond 
som belastes årlig. 

Les mer på karmoykirken.no.

Kirkene våre
Falnes
Ferkingstad
Åkra

Veavågen 
Kopervik
Avaldsnes

Torvastad
Norheim
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Vi leverer gravstein til hele distriktet rundt 
Haugesund.

Vi utfører også service arbeider og navnetilføyelser.

Se vår store utstilling på gravstein i våre lokaler
i Skåredalen – Ørpetveitsveien 59.

Vi vil gi faglig veiledning og tilby beste 
utførelse på tjenester rundt valg av

gravstein.

Gravstein
Se vår store utstilling eller ring 

og be om katalog.

Tlf. 52 70 42 90
Ørpetveitsv. 59, 5534 Haugesund

post@skattkjaer.no • www.steinriket.no

ÅPNINGSTIDER:
Man-fre: 07:30-15:30 • Tor: til kl. 18 • Lør: Stengt

Karmøy kirkelig fellesråd

Besøksadresse: Sveinsvolljordet 9, 4250 Kopervik

Postadresse: Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik

Telefon: 52 81 00 01

E-post: post@karmoykirken.no 

www.karmoykirken.no
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Søk i gravregisteret 
På våre nettsider www.karmoykirken.no kan du søke opp navn i gravregisteret. Du vil da få frem fødselsdato, 
 dødsdato, dato for gravleggelse og plassering av graven. Dette er forutsatt at opplysningene ligger i vårt gravsystem.


