DATABLAD FOR KISTE
SIBI standard likkiste m/hengehåndtak og svøp
1 - IDENTIFIKASJON AV ANSVARLIG SELSKAP OG PRODUKT
Handelsnavn:
SIBI standard likkiste m/hengehåndtak og svøp
Produkt type:
Likkiste
Revisjonsdato:
8. november 2007
Produsent, importør: SIBI AS Industriveien 17, 5200 OS, Norge
Telefon: 56 30 37 00 - Faks: 56 30 37 01
2 – OFFENTLIGE KRAV TIL LIKKISTER
Norske myndigheter har stilt strenge krav til utforming, utstyr og nedbrytbarhet av likkister som skal
benyttes enten til kremasjon eller til begravelse. I hovedsak har myndighetene regulert kravene gjennom
forskrift til ”Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd” § 29 Krav til kiste. (Gravferdsloven)
Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kravene i lover og forskrifter er oppfylt i forbindelse med kremasjon
og gravlegging. (Gravferdsloven § 3.)
3 – PRODUKTBESKRIVELSE AV KISTEN
Materiale i
12 mm sponplate
- bunnplate:
- håndtak:
16 mm profilert furu
- sider:
- føtter:
08 mm MDF
- lokkplate:
- kors:
Bøk med 45 mm
- ornamenter:
- lokkskruer:
jernskrue
Utforming av lokk: Avtakbart profilert furulokk med kors
Festeanordning for
- håndtakene:
- føttene:
Overflatebehandling:
Ytre mål
- lengde:
- høyde:
- bredde v/hode:
- bredde v/fot:
- føtter:

Blikk og jernwire
Profilert furu
Furukors
Ikke aktuelt

Festes med øyebolter og mutre
Limes og stiftes fast fra innsiden
Vannbasert maling
203,0 cm
48,8 cm
55,0 cm
45,0 cm
7x7x5 cm

(inkl. håndtak)
(inkl. kors/føtter)

(Antall: 4 stk)

4 – INNVENDIG PRODUKTBESKRIVELSE AV UTSTYRET I KISTEN
Nedbrytbarhet (år):
Materiale i
- bunn:

Vokset papir i bunn. Deretter med 3,5 kg spon opp på med papirlaken på topp

- sider:

Beheng i svanedun (100 % bomull) og stripet taft med blonde (100 % viskose)

- lokk:

Ubehandlet furu

- pute:

Silke pute (100 % viskose) og bomullsstoff fylt med ca 1,5 kg spon

- teppe

Silke, papir, blonde og vatt (100 % viskose/cellulose)

- ansiktsduk:

Silke med blonde (100 % viskose)

- kjole/skjorte:

Taft (100 %)

- annet:

Ikke aktuelt
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5 – OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
Øvrige spesifikasjoner iht. § 29 i forskrift til ”Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd”:
Nedbrytbarhet - år i vanlig jordsmonn: 20 år
Brenning - antenningspunkt:

Innenfor lovkrav på 10 sek ved temperatur på 700 °C

Avgasser:

Tilfredsstiller lovkravene

Tåleevne lokk:

150 kg trykk

Kisten og utstyret oppfyller alle de krav som stilles i forskrifter til: Gravkiste
Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd
§ 29. Krav til kiste
Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid
som gjelder for kirkegården, 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 80 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
avtakbart. 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.
§ 30. Kiste som ikke fyller kravene
Kremasjon kan bare skje dersom kiste med innhold fyller kravene i § 29. Dersom avdøde er lagt i
kiste som ikke fyller kravene, skal vedkommende før kremasjon finner sted legges i annen kiste som fyller
kravene.
Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at kiste som ikke fyller kravene i dette kapittel gravlegges. I
tilfelle skal kisten gis minst 1,7 meter jordoverdekning eller graven belegges med uendelig fredning.
Kirkelig fellesråd kan sette vilkår for tillatelsen.
6 - UTARBEIDELSE
Informasjonskilde:
Anmerkninger:
Første gang utgitt:
Utsteder:

Opplysninger fra produsent og råvareleverandører
Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.
21. september 2007
SIBI AS, Industriveien 17, 5200 OS

