Standardiseringsutvalget for kister og urner

Kravspesifikasjon for kister
Bestemmelser om likkister ligger i gravferdsforskriften §§28‐30:
§ 28.Krav om kiste
Ved gravlegging og kremasjon skal kiste benyttes.
Når særlige grunner tilsier det, skal kirkelig fellesråd gi tillatelse til gravlegging uten kiste. Fellesrådet
kan sette vilkår for tillatelsen. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages.
0 Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).
§ 29.Krav til kiste
Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid
som gjelder for gravplassen, og skal dessuten kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige
gasser eller gi skade på ovn. Ved innsetting i kremasjonsovn skal kiste tidligst antenne etter 10
sekunder ved en temperatur på 700°C.
Kiste skal være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og
høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.
Kiste skal ha lokk som skal være falset. Det skal kunne festes sikkert til kisten og dessuten være lett
avtagbart. Kistelokket skal tåle en manns belastning, dvs. 1100 N fordelt på 300 x 100 mm flate. Kiste
skal tåle belastningen ved normal gjenfylling av grav. Kistens bunn skal være vanntett.
Kiste med innvendig svøp og fyllstoffer skal ikke gi mer enn 1 liter ukomprimert aske.
Når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre særlige grunner tilsier det, kan
krematoriemyndigheten fravike dimensjonskravene i annet ledd eller stille krav til kiste utover det
som fremgår av bestemmelsen.
0 Endret ved forskrifter 11 des 2002 nr. 1672 (i kraft 1 jan 2003), 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan
2013).
§ 30.Kiste som ikke fyller kravene
Dersom avdøde er lagt i en kiste som ikke kan kremeres, skal den som sørger for gravferden gis
anledning til å legge avdøde i en annen kiste som fyller kravene, slik at kremasjon kan skje.
Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at kiste som ikke kan kremeres gravlegges. I tilfelle skal kisten om
nødvendig gis 1,5 meter jordoverdekning eller graven belegges med uendelig fredning. Kirkelig
fellesråd kan sette vilkår for tillatelsen.
0 Endret ved forskrift 18 des 2012 nr. 1328 (i kraft 1 jan 2013).
Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal også være miljøvennlig, I dette ligger det at de
ikke skal avgi forurensing til jord, vann eller luft.
Avstand mellom føtter på kisten bør være minst 265 mm.
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Kisten skal ha minimum seks håndtak. Håndtakene skal være plassert slik at seks personer sammen
skal kunne bære kisten.
Håndtak og festeanordning som ikke er nedbrytbart og brennbart i kremasjonsovn uten å avgi
skadelige gasser eller gi skade på ovn skal kunne tas av fra utsiden. Ved kistegravlegging skal det
benyttes håndtak som er nedbrytbare.
Asken skal være av en slik karakter at den ikke gir ubehag ved håndtering, f.eks. flyktighet.
Merking skal plasseres utvendig i bunnen av kisten, mellom føttene i hodeenden. Merket skal være
speilvendt samt ha en bokstavhøyde på 40mm. Kisten skal være forsynt med et merke med følgende
informasjon: kontrollmerke, leverandør og urnemodell. Utforming av merking skal være i samsvar
med SKU sin anbefaling som sendes ut i forbindelse med anbefaling av produktet.
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