DEN NORSKE KIRKE Rana Kirkelige Fellesråd
Søknadsskjema for feste av eksisterende grav på kirkegårder i Rana kommune
Kirkegård: ……………………………………………..

Festenr: ………………………………

Navn på gravlagte:……………………………………………………… Gravlagt år : …………………
Navn på gravlagte:……………………………………………………… Gravlagt år : …………………

I dette gravstedet er det til sammen ………... graver

For feste av grav må det betales festeavgift. Festetiden kan være 10 eller 20 år.
Pris for 10 år: 2600,-. Pris for 20 år: 5200,- pr grav. Nedenfor kan du krysse av
for hvor lenge du ønsker å feste graven/e. Dersom ingen av ruten er krysset av
regner vi festetiden for 20 år.

Jeg ønsker å feste graven/e i:

10 år (

)

20 år (

)

Opplysninger om søker
Personnr (11 siffer) ……………………………. Navn:………………………………………………….
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………….
Postnr :………………………………………….. Sted:…………………………………………………………
E-post :……………………………………………………………….. tlf:………………………………………..
Relasjon til gravlagte :………………………………………………………………………………………..

Jeg er er ikke kjent med at andre ønsker å feste gravstedet.

Sted/dato/underskrift:………………………………………………………………………………………

Adresse
Sørlandsveien 54
8624 Mo i Rana

Orgnr: 97700238

Tlf 75123300
E-post: post@rana.kirken.no

DEN NORSKE KIRKE Rana Kirkelige Fellesråd

§ 14.Feste av grav.
Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav
etter nærmere regler og vilkår fastsatt i
gravplassens vedtekter. For feste av grav kan det
kreves avgift.
Festerett til grav kan bare innehas av en person.
Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste
kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og
fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av
gravplassen.
Kirkelig fellesråd skal utstede festebrev og anmerke
dette i gravregisteret.
§ 15.Festerens rettigheter og plikter.
Festeren har rett til å bestemme hvem som skal
gravlegges i graven og forsyne graven med
gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet
følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har
plikt til å holde graven i hevd.
Dersom avdøde hadde festet egen grav, kan den
som etter § 9 har rett til å sørge for gravferden,
utøve de rettighetene som er nødvendig for å
gjennomføre gravferden.
§ 16.Overføring av feste.
Et feste kan ikke overføres uten samtykke fra
kirkelig fellesråd, og det kan ikke overføres mot
noen form for vederlag.

Rent praktisk vil dette si følgende:
Ved nytt feste: Pårørende/den som er ansvarlig
for gravferden må gi melding om hvem som skal
være fester. Vanligvis skjer dette hos
begravelsesbyrået, og vi får melding fra dem.
Ved overføring av feste: Når festetakeren dør skal
fellesrådet få melding fra dødsboet om hvem som
skal overta festet. Dersom det ikke skjer, må vi ha
underskrift fra den som ønsker å overta festet om
at de andre er enige i at vedkommende overtar.
Hvis det ikke oppnås enighet, må fellesrådet få
oversikt over aktuelle festere, og på bakgrunn av
dette fastsettes hvem som skal være fester.
Ved ønske om å feste familiegrav som ikke har
vært festet. Normalt skjer festing av grav ved
dødsfall. Det hender likevel at pårørende først
etter lang tid, gjerne flere år, tar kontakt for å bli
fester av ett gravsted. I slike tilfeller må vi ha
bekreftelse fra vedkommende om eventuelle
andre pårørende er enige i overtakelsen.
Oppnås det ikke enighet, må vi ha underskrift fra
de som er uenige. Fellesrådet vil på bakgrunn av
dette fastsette hvem som eventuelt får tegne nytt
feste.

Når festeren dør, skal dødsboet gi kirkelig fellesråd
melding om hvem festet ønskes overført til. Ved
uenighet treffer fellesrådet avgjørelse.
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