
Søknad om gravferdsstønad
Du må søke NAV-kontoret om å få dekket 
utgiftene til gravferden
Du må legge ved nødvendig dokumen-
tasjon, se veiledningen

FOLKETRYGDEN
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1 Opplysninger om den avdøde
1.2 Fødselsnummer (11 siffer)

1.5 Død (dag, måned, år)

1.1 Etternavn, fornavn

1.4 Siste bostedskommune

1.3 Siste bostedsadresse

2 Opplysninger om utgifter til gravferden
Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Sum utgifter til gravferd
2.4 Utgifter til gravmonument
(Kostnadsanslag)

Sum utgifter til gravferd og gravmonument

2.2 Kommunale avgifter
Du må legge ved dokumentasjon (regning) 

2.1 Faktiske utgifter til gravferden
(uten kommunale avgifter og minnestund)
Du må legge ved dokumentasjon (regning fra begravelsesbyrå) 

2.3

2.5

3.1 Hvis du søker om dekning av utgifter til båretransport for en strekning som 
overstiger 20 km fra dødsstedet til gravstedet eller etter unntaksregler?
3.2 Hvis du søker om dekning av utgifter til båre-
transport etter unn taksregler, oppgi hvilke

3 Opplysninger om utgifter til båretransport

3.2.1 Lang 
avstand til 
begravelsesbyrå

3.2.2 Lang 
ventetid på 
ferge

3.2.3 Må 
leie ferge

3.2.4 Medlem etter folketrygd-
loven § 2-5 under opphold i 
utlandet (studenter, utenriks-
tjenestemenn, norske sjømenn 
på norske skip og enkelte andre 
grupper. Ikke pensjonister.)

3.2.5 Død 
under 
midlertidig 
opphold i 
annet nor-
disk land

3.2.6 Død på grunn av 
yrkesskade

Ja Nei

3.4 Etterlater den avdøde seg barn under 18 år?

3.3 Oppgi utgiftene til båretransport dersom disse kreves dekket 
Du må legge ved dokumentasjon (regning fra begravelsesbyrå) 

Ja Nei

Kr

4.2 Utbetales det forsikringsbeløp etter dødsfallet?

4.3 Hvis ja, oppgi forsikringsbeløpet

4.6 Utbetales det beløp fra begravelseskasse eller lignende fra 
arbeidssted, forening, organisasjon eller annet etter dødsfallet?

4.7 Hvis ja, oppgi beløpet

4.8 Sum formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon, begravelseskasse mv.

Ja Nei

4.1 Oppgi nettoformue (inkludert ligningsverdi av bolig og andre formuesgjen-
stander) fra den siste ligningsattesten eller den siste selvangivelsen.
Du må legge ved kopi av den siste ligningsattesten eller den siste selvangivelsen.

Kr

4 Opplysninger om formue mv. hvis den avdøde var enslig
(Grensen for samlet formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon, begravelseskasse 
mv. er  21 336 kroner, se veiledningen)

4.4 Utbetales det tjenestepensjon til avdøde for måneden etter  dødsmåneden?

4.5 Hvis ja, oppgi beløpet

Kr

Kr

Kr

Kr

NeiJa

NeiJa

Nullstill skjemaet før du lukker det



Samboer og tidligere 
gift med avdøde

5 Opplysninger om formue mv. hvis den avdøde hadde ektefelle eller samboer som 
kan likestilles med ektefelle (se veiledningen)
(Det gis et fribeløp på 21 336 kroner. Grensen for samlet formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon, begravelseskasse 
m.v. er 42 672 kroner − se veiledningen)

Ektefelle Samboer med 
felles barn5.5 Gjenlevende var avdødes

5.1 Gjenlevendes etternavn, fornavn

5.3 Gjenlevendes adresse

5.6 Oppgi samlet brutto finansformue for gjenlevende og avdøde (kontanter, bank-
innskudd, omsettelige aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer) fra siste lignings-
utskrift eller siste selvangivelse. (Verdi av bolig, hytte, bil og andre 
formuesgjenstander skal ikke medregnes. Gjeld kan ikke trekkes fra.)
Du må legge ved kopi av den avdødes og den gjenlevendes siste lignings utskrift eller 
siste selvangivelse.

5.11 Utbetales det beløp fra begravelseskasse eller lignende fra 
arbeidssted, forening, organisasjon eller annet etter dødsfallet?

5.12 Hvis ja, oppgi beløpet

5.13 Sum formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon, begravelseskasse mv.

5.7 Utbetales det forsikringsbeløp etter dødsfallet?

5.8 Hvis ja, oppgi forsikringsbeløpet
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5.2 Fødselsnummer (11 siffer)

5.4 Telefonnummer

Kr

5.9 Utbetales det tjenestepensjon til avdøde for måneden etter dødsmåneden?

5.10 Hvis ja, oppgi beløpet

Ja Nei

Kr

Kr

Kr

Kr

Ja Nei

Ja Nei

6 Fullmakt 

Jeg ber om at stønaden blir utbetalt til:

6.3  Adresse

6.2 Fødselsnummer (11 siffer) 
/organisasjonsnummer

6.1 Etternavn, fornavn

7 Opplysninger om søkeren
7.1 Etternavn, fornavn

7.7 Navn på den som bekoster gravferden

7.8 Vedkommendes adresse Telefonnummer

7.2 Fødselsnummer (11 siffer)

7.4 Telefonnummer

7.6 Undertegnede bekoster 
utgiftene til gravferden

7.10 Dato og søkerens underskrift

7.5 Søkeren var avdødes
Ektefelle/samboer Barn Annet

Hvis nei, oppgi hvem som bekoster gravferden

7.9 Vedkommende var avdødes
Ektefelle/samboer Barn Annet

Ja Nei

7.3 Adresse

6,4 Bankkontonummer (11 siffer)

6,4 Bankkontonummer (11 siffer)



Enslig avdød
Avdødes nettoformue går til fradrag i 
gravferdsstønaden. Nettoformue, slik den 
framkommer på siste ligningsattest eller 
siste selvangivelse, legges til grunn.
Gravferdsstønad gis ikke hvis avdødes 
netto formue er på 21 336 kroner eller mer.

Forsikringsbeløp som utbetales etter 
dødsfallet, tjenestepensjon som utbeta-
les til avdøde for måneden etter dødsfallet, 
utbetalinger fra begravelseskasser, 
organisasjoner, foreninger eller lignende, 
går til fradrag i gravferdsstønaden på 
samme måte som nettoformue.

Eksempel for enslig avdød:
Nettoformue      1 000
Forsikring             0
Tjenestepensjon for måneden
etter dødsfallet     2 500
Begravelseskasse     1 700
Sum formue mv.     5 200

Gravferdsstønad    21 336
-  formue mv.      5 200
= maksimal mulig stønad    16 136
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Gravferdsstønad

Veiledning

•	 Gravferdstønad er behovsprøvet og kan 
gis med inntil 21 336 kroner til dekning 
av faktiske utgifter til gravferden.

•	 Gravferdsstønaden avkortes mot formue, 
forsikringsbeløp, tjenestepensjon som 
utbetales for måneden etter dødsfallet, 
utbetalinger fra begravelseskasse og 
lignende.

•	 For gifte og samboere som kan likestilles 
med ektefeller, gis det et fribeløp på 

21 336 kroner før gravferdsstønaden avkortes.
•	 Hvis avdøde var under 18 år, foretas det ingen 

behovsprøving mot formue mv.
•	 Utgiftene til gravferden må være dokumentert 

ved regning fra begravelsesbyrå eller annen 
tjenesteyter. 

•	 Utgifter til minnestund kan ikke medregnes i 
utgiftsgrunnlaget.

Avdøde hadde ektefelle eller samboer som 
kan likestilles med ektefelle
Summen av avdødes og gjenlevendes 
finansformue (bankinnskudd og omsettelige 
verdipapirer) går til fradrag i gravferdsstønaden. 
Finansformuen, slik den framkommer på siste 
ligningsutskrift eller siste selvangivelse for 
avdøde og gjenlevende, legges til grunn.

Det gis et fribeløp på 21 336 kroner før gravferds-
stønaden avkortes. Stønad gis dermed ikke hvis 
avdødes og gjenlevendes samlede finansformue 
er på 42 672 kroner eller mer.
Forsikringsbeløp som utbetales etter dødsfallet, 
tjenestepensjon som utbetales til avdøde for 
måneden etter dødsfallet, utbetalinger fra 
begravelseskasser, organisasjoner, foreninger 
eller lignende, går til fradrag i gravferdsstønaden 
på samme måte som finansformue.
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Dokumentasjon som du må legge ved søknaden  
om gravferdsstønad
•	 Dødsattest
Dokumentasjon av faktiske utgifter til gravferden må 
du legge ved søknaden 
•	 Hvis den avdøde var enslig, kopi av den siste 

ligningsattesten eller av den siste selvangivelsen.
•	 Hvis den avdøde hadde ektefelle eller samboer 

som kan likestilles med ektefelle, kopi av den siste 
ligningsutskriften eller av den siste selvangivelsen 
for både avdøde og den gjenlevende.

Det er den nyeste tilgjengelige dokumentasjonen som 
legges til grunn ved vurderingen av om vilkårene for 
gravferdsstønad er oppfylt.
Hvem kan søke om gravferdsstønad
Den som dekker utgiftene til gravferden, har rett til 
stønaden og kan søke. Den som har rett til stønaden, 
kan gi andre fullmakt til heve den. Fullmakt til å heve 
stønaden kan gis i felt 6 på side 2 i dette skjemaet. 
En som handler på vegne av den som har rett til 
stønaden kan også søke. Fristen for å søke er som 
hovedregel seks måneder, regnet fra dødsfallet. Det 
kan gjøres unntak fra fristen i spesielle tilfeller.
Fristen for å søke om gravferdsstønad
Fristen for å søke om gravferdsstønad er seks 
måneder etter dødsfallet. Dette kan fravikes når 
avdøde har vært fors vunnet og blir funnet lang tid 
etter dødsfallet.
Vilkår om medlemskap i folketrygden
Hovedvilkåret er at avdøde var medlem i folketrygden 
på tidspunktet for dødsfallet.
Som hovedregel er personer som bor eller arbeider 
i Norge medlemmer i folketrygden og personer som 
bor eller arbeider i utlandet er ikke medlemmer. 
Det kan også gis stønad når avdøde var forsørget 
ektefelle eller barn under 18 år til et medlem, og døde 
under opphold i Norge.
EØS-reglene gir rett til gravferdsstønad til personer 

som bor i et EØS-land og får pensjon fra Norge. EØS-
reglene gir også rett til gravferdsstønad for forsørget 
ektefelle og barn under 18 år til en slik pensjonist eller 
til et yrkesaktivt medlem i folketrygden, selv om de bor 
og dør i et annet EØS-land enn Norge.
Når en kvinne som er medlem i folketrygden får ett eller 
flere dødfødte barn, dekker folketrygden nødvendige 
utgifter til gravlegging med opptil 21 336 kroner. Dette 
gjelder også hvis et medlems forsørgede ektefelle 
eller barn under 18 år får et dødfødt barn under opp-
hold i Norge. Reglene gjelder også hjemmeværende 
ektefelle/samboer som omfattes av EØS-reglene 
fordi mannen er medlem i folketrygden som følge av 
arbeid i Norge.
Hvis avdøde var medlem i folketrygden under 
opphold i utlandet etter de spesielle bestem-
melsene i folketrygdloven § 2-5 og dødsfallet 
skjedde i utlandet, gjelder det egne regler om 
beregning av stønaden. NAV-kontoret ditt kan gi 
nærmere informasjon. Reglene gjelder ikke for 
pensjonister, men kan omfatte norske studenter 
i utlandet, utenrikstjenestemenn, norske sjøfolk 
på norske skip i utenriksfart, fredskorpsdeltakere 
og eksperter utsendt til utviklingsland, personer i 
Forsvarets tjeneste i utlandet og norske arbeids-
takere i norsk sivilt luftfartsselskap.
Sivilstand
•	 Samboere som likestilles med ektefeller er etter 

folketrygdlovens regler samboere som har eller har 
hatt felles barn og samboere som tidligere har vært 
gift med hverandre.

•	 Separerte ektefeller anses som gifte. 
 Unntak: Hvis ektefellene på tidspunktet før døds-

fallet var separert ved dom eller bevilling, regnes 
avdøde som enslig når det gjelder reglene om 
gravferdsstønad.

•	 Skilte ektefeller anses som enslige personer, 
dersom de på tidspunktet for dødsfallet ikke hadde 
inngått nytt ekteskap eller samboerfor hold som 
likestilles med ekteskap.

Bruk avdødes fødselsnummer når du tar ut førsteside fra nav.no. 

Stønad til båretransport
Når et medlem i folketrygden dør i Norge eller i norsk 
biland, og båren med avdøde må transporteres over 
en strekning som er lengre enn 20 km regnet fra døds-
stedet til gravstedet, dekkes nødvendige utgifter til 
båretransporten med unntak av et beløp tilsvarende 
ti prosent av gravferdsstønaden (2134 kroner). Det 
tas bare hensyn til utgifter til transport av båren i Norge 
og bilandene til nærmeste naturlige gravsted der den 
avdøde var bosatt ifølge folkeregisteret, med mindre 
siste folkeregistrering skyldes pleieforhold. Det kan 
gjøres unntak fra 20 km-grensen når det er lang 

avstand til nærmeste begravelsesbyrå. Det samme 
gjelder hvis det er nødvendig å benytte ferge og 
ventetiden er lang eller det er nødvendig å leie ferge.
Det samme gjelder hvis dødsfallet skjer under midler-
tidig opphold i et annet nordisk land, dekkes utgifter 
til hjemsendelse av båren til det naturlige gravstedet 
i Norge.
Det gjelder spesielle regler om dekning av utgifter til 
båretransport når dødsfallet skjer i utlandet og avdøde 
var medlem etter folketrygdloven § 2-5. 
Når dødsfallet skyldes yrkesskade, kan det gis dekning 
av utgifter til transport av båren til og fra utlandet.
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