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Askespredning. Informasjonsbrev fra gravplassrådgiveren. 

 
Innledning 
 
Fylkesmennene startet et arbeid med samordning av rutinene rundt søknader om 
askespredning våren 2016. Dette innebærer at informasjon, søknadskjemaer og 
vedtaksmaler for spredning av aske blir ensartet i hele landet. Det vil fremdeles være en 
individuell vurdering for hver enkelt søknad i forhold til om kriteriene for å gi kunne gi 
tillatelse til askespredning er ivaretatt. 
 
Lovgrunnlag 
 
Gravferdsloven §20 annet ledd har følgende bestemmelser om askespredning: 
 
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 godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan 
også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette 
vilkår for tillatelsen. 
 
Rundskriv P-8/2012 er en veiledning for fylkesmennenes behandling av søknader om 
spredning av aske. Gjennom rundskrivet åpnes det opp for at aske kan spres på flere steder 
enn tidligere. Videre påpekes det i rundskrivet at det er ønskelig med en mer enhetlig 
praksis over hele landet knyttet til askespredning. 
 
Rundskriv V-11B/2004 har retningslinjer om gravlegging og utlevering av askeurner. 
Rundskrivet slår fast at urnen – mot kvittering og legitimasjon – kan utleveres til den som 
sørger for gravferden. Dette vil også gjelde ved utlevering til askespredning.  Den som 
sørger for gravferden har ansvar for å få urnen utlevert fra krematoriet og for å gjennomføre 
selve askespredningen. Dersom urnen skal utleveres til andre enn den som sørger for 
gravferden må det foreligge en skriftlig erklæring fra den som sørger for gravferden. 
 
Frist for gjennomføring og kontrolltiltak 
 
Fylkesmannen vil sette frist for gjennomføring av askespredningen ved innvilgelsen av 
søknaden. Krematoriet eller gravplassforvaltningen som oppbevarer urnen har ansvar for å 
følge opp overfor den som sørger for gravferden dersom urnen ikke har blitt utlevert til 
askespredning i rimelig tid før fristen utløper. Det skal gis melding på tilsvarende måte som 
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når en askeurne ikke blir gravlagt og blir stående på krematoriet, jf. gravferdsforskriften § 36 
første ledd første punktum:    
 
Dersom gravlegging av askeurne ikke har funnet sted i rimelig tid før fristen for gravlegging 
utløper, skal krematoriet eller vedkommende gravplassmyndighet gi melding til den som 
sørger for gravferden om når gravlegging kan finne sted. 
  
Asken kan enten spres for vinden eller senkes i sjøen i urner av lett oppløselig materiale. 
Krematoriet skal sørge for at det benyttes en urne som krematoriet anser som egnet til 
formålet. 
 
Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen også når det gjelder kontrolltiltak. Det vil bli 
innarbeidet at den som sørger for gravferden skal gi en tilbakemelding til krematoriet om 
hvor og når handlingen er utført, og at dette skal anmerkes i kremasjonsregistret. Dette 
anses som et mer hensiktsmessig kontrolltiltak enn at askeurnen skal leveres tilbake til 
krematoriet, som kan oppleves som et problem for krematoriene.  
 
Det gjøres oppmerksom på at askespredning innebærer at det ikke er anledning til å få satt 
avdødes navn på gravminne eller minnesmerke i navnet minnelund på gravplass. Det er 
heller ikke anledning til å dele asken slik at en del blir spredt etter avdødes ønske og en del 
blir gravlagt på gravplassen. 
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