
 

 
 

Politidirektoratet 

 
Post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo Tlf: (+47) 23 36 41 00 Org. nr: 982531950  
E-post: politidirektoratet@politiet.no  www.politiet.no 
 

 
 
 
Barne- og familiedepartementet 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 

Politidirektoratet 

   
Deres referanse: Vår referanse:  Dato: 
 22/117983 - 31 30.09.2022 

 
 
Politidirektoratets høringssvar - Høring om endringer i gravplassloven om 
digital gravferdsmelding   
 
  
Politidirektoratet viser til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 23. juni 2022. 
Høringsfristen er 1. oktober 2022.  
 
Politidirektoratet har forelagt høringen for samtlige politidistrikter og Kripos. Vi har bedt 
enhetene om å vurdere forslaget og særlig bedt om innspill til høringsnotatets kapittel 8 
"Oppheve kravet om melding til politiet før kremering?". 
 
Politidirektoratet har mottatt innspill fra Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt og Kripos. Mottatte 
innspill følger vedlagt dette høringssvaret.  
 
Forslaget til endringer i gravplassloven om digital gravferdsmelding har sin bakgrunn i at den 
teknologiske utviklingen gir grunn til å vurdere nye og digitaliserte løsninger hva gjelder 
gravferd, slik som på mange andre områder. Lovendringene skal blant annet danne det 
rettslige grunnlaget for en digital gravferdsmelding og gi rettslig grunnlag for behandling av 
personopplysninger og deling av data.  
 
Politidirektoratets merknader 
Politiets ansvarsområde berøres særlig av endringsforslaget knyttet til høringsnotatets punkt 8 
der det foreslås at kravet om melding til politiet før kremasjon oppheves. Til dette punktet har 
innspillene fra underliggende organ delt seg i to, der Kripos og Øst politidistrikt ikke stiller seg 
bak endringsforslaget, mens Oslo politidistrikt finner å kunne støtte endringsforslaget. 
 
Politidirektoratet har etter en helhetsvurdering funnet å ikke kunne støtte forslaget som vil 
innebære at kravet om melding til politiet før kremasjon bortfaller. Politidirektoratet er ikke 
kjent med konkrete tilfeller der melding om kremasjon har medført begjæring om utsettelse 
fra politiet og avdekking av straffbare forhold. Gode grunner taler likevel for å beholde dagens 
regelverk fordi det potensielt dreier seg om avdekking av svært alvorlige straffbare handlinger. 
 
Kripos skriver i sitt innspill om betydningen av at politiet blir varslet:  
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"Det primære formål med en sakkyndig likundersøkelse er – som det fremgår av 
straffeprosesslov og påtaleinstruks – å bidra til avklaring av mistanke om at døden 
skyldes straffbar handling. En straffbar handling med mulig dødsfølge er et meget 
alvorlig forhold – hvor det er helt sentralt at man gjør de undersøkelser som er mulige 
og nødvendige for avklaring av mistanken. Sakkyndig undersøkelse av lik vil i så 
henseende i mange tilfelle være en helt sentralt og avgjørende undersøkelse for 
nærmere avklaring av blant annet dødsårsak. Der lik skal kremeres forutsetter slik 
undersøkelse at politiet blir varslet slik at kremeringen kan utsettes. Meldingsplikten i 
gravferdsloven er således en viktig forutsetning for at avgjørende undersøkelser kan 
foretas i svært alvorlige saker." 

 
Vi viser for øvrig til Kripos sitt høringssvar i sin helhet, og særlig til utdypningen av hvorfor   
verken digital dødsmelding eller utsettelse av kremasjon etter gravplassloven § 10 avhjelper 
behovet for varsling av forestående kremering.  
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Kristine Langkaas Synnøve Wik Bårdsen 
Seksjonssjef Rådgiver 
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