Søknad om askespredning
Til fylkesmannen i:

Dato:

Søknaden gjelder avdøde: (fullt navn)

Avdødes fødselsnummer: (11 siffer)

Dødsdato og kremasjonssted:

Ønsket sted for askespredning: (Beskrives detaljert med kommune, lokalt sted og helst avmerket på kart)

Jeg er kjent med at:


Det påligger søker å underrette nærmeste pårørende om denne søknaden og evt. tillatelse og de begrensninger som er skrevet under.



Sammen med søknaden må det vedlegges dokumentasjon på at det var avdødes ønske å spre asken for vinden (Jfr. §20, gravferdsloven).
Denne dokumentasjonen kan være avdødes egne skrevne ønsker eller de pårørendes dokumentasjon på at det var avdødes ønske. Hvis
avdøde søkte selv i live fylkesmannen om sin askespredning, må det oppgis i hvilket fylke søknaden er sendt.



Asken kan spres på høyfjellet, fjorder, store sjøer, havet og store skoger, men ikke ved hus, hytter og der folk ferdes. Jeg er også klar over
at fylkesmannen på stedet asken skal spres, gir nærmere bestemmelser for dette.



Når jeg velger askespredning har kirken ingen plikt til å medvirke gravferden. Jeg kjenner også til at vi ikke kan ha eget
minnesmerke/gravstein eller tilleggsinskripsjon på eventuelt gravsted på kirkegården.



Jeg forplikter meg til å følge fylkesmannens videre anvisning for askespredningen.

Sted og dato:

Navn, adresse, telefonnummer og signatur av gravferdsansvarlig jfr. Gravferdslovens § 9 (Den som sørger for gravferden)
Navn

:

Adresse :
Telefon

:

Signatur:

Gravferdslovens § 20, 1. juli 2001
Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for
vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter
barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning.
Gravferdslovens § 9, 6. juli 1997
Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og
datert.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge
gravferden: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefellens rett etter første punktum gjelder
likevel ikke dersom ektefellen på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefellens rett etter denne bestemmelsen gjelder
tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. Ved uenighet om
hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen
kan ikke påklages.
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