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Høringssvar - endringer i gravplassloven om digital 
gravferdsmelding mv.  
 
Vi viser til høringsbrev av 23.06.2022 om endringer i gravplassloven om digital gravferdsmelding 
og andre endringer i gravplassloven og gravplassforskriften. Arkivverket står oppført som 
høringsinstans.  
 
Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare 
og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet 
har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig 
arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til 
utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for 
langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv. 
 
Arkivverkets merknader 
Vi ønsker å komme med noen merknader knyttet til løsningen digital gravferdsmelding. Det 
fremstår for oss som noe uklart hvordan løsningen vil fungere, og hvor informasjonen som 
produseres i løsningen vil ende opp til slutt.  
 
Departementet skriver at de «går ut frå at lagring over tid for arkivformål ikkje vil skje i 
produksjonssystemet i digital gravferdsmelding, og føreset at det blir utarbeidd rutinar for sletting i 
produksjonsløysinga, og at det blir gjort avtalar om overføring til Arkivverket med tida.» 
 
Vi mener det bør tydeliggjøres hvilket organ som skal bevare informasjonen som produseres i 
digital gravferdsmelding. Arkivloven med tilhørende forskrifter gjelder for det aktuelle organet.  
 

Dersom det er slik at digital gravferdsmelding bare er en produksjonsbase, og at 
informasjonen som produseres i løsningen fortløpende skal overføres til lokal 
gravplassmyndighet, bør det presiseres. Den enkelte gravplassmyndighet har arkivansvar 
for alt arkivverdig materiale som kommer inn til den. Vi mener det bør utarbeides 
retningslinjer for overføring av arkivverdig informasjon fra digital gravferdsmelding til lokal 
gravplassmyndighet.  

 
Dersom informasjonen som produseres i digital gravferdsmelding skal lagres over tid i 
løsningen, gjelder arkivloven med tilhørende forskrifter for organet som har arkivansvaret. 

 
Vi har merket oss forslaget om unntak fra taushetsplikt i forslaget til ny gravplasslov § 23 b tredje 
ledd. Slik vi forstår denne bestemmelsen, gjelder unntaket fra taushetsplikt for opplysninger som 
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deles i tjenesten digital gravferdsmelding. Det er imidlertid uklart for oss om departementet har 
vurdert om det er behov for unntak fra taushetsplikt etter en eventuell avlevering av arkiver til 
Arkivverket.  
 
Dersom all informasjon som produseres i digital gravferdsmelding skal overføres til lokal 
gravplassmyndighet, vil det ikke bli aktuelt med overføring til Arkivverket, som kun tar imot statlige 
arkiver.  
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