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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

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

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 formuesverdi av bolig og andre formuesgjenstan-
der) fra det siste skatteoppgjøret eller den siste skattemeldingen.
Du må legge ved kopi av det siste skatteoppgjøret eller den siste skattemeldingen.

Kr

4 Opplysninger om formue mv. hvis den avdøde var enslig

4.4 Utbetales det tjenestepensjon til avdøde for måneden etter  dødsmåneden?

4.5 Hvis ja, oppgi beløpet

Kr

Kr

Kr

Kr

NeiJa

NeiJa

1.6 Dødssted

Kryss av om du søker om dekning av utgifter til 
gravferdsstønad og fyll ut punkt 2

Kryss av om du søker om dekning av utgifter til 
båretransport og fyll ut punkt 3

Søknad om gravferdsstønad og båretransport 
Les mer om gravferdsstønad og båretransport på www.nav.no/gravferd
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Samboer og tidligere 
gift med avdøde

5 Opplysninger om formue mv. hvis den avdøde hadde ektefelle eller samboer som 
kan likestilles med ektefelle

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 skatteopp-
gjør eller siste skattemelding. (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 skatteoppgjør eller 
siste skattemelding.

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)
Jeg har gjort meg kjent med det som står beskrevet på www.nav.no/gravferd
Jeg er kjent med at jeg må legge ved dokumentasjon som bekrefter opplysningene i søknaden 
og at NAV kan innhente opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Jeg er kjent 
med at mangelfulle eller feilaktige opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av feilutbetalt 
stønad og/eller straff.

Erklæring
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