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Høringsuttalelse NOU 2013:1, kapittel 18. 

Sandefjord 5. juli 2013 

1 Innledning 

Vestfold krematorium IKS (heretter VK) er et selskap etter lov om IKS. Horten, Tønsberg, Sandefjord og 

Larvik kommuner eier selskapet. Krematoriet ble åpnet i 2010 og hjemlet i gl. § 4. 2.ledd. 

Tjenestemottaker er den som sørger for gravferden, hovedsakelig i Vestfold.  

Siden VK ikke er eid av noen gravferdsmyndighet, og således utenfor høringsinstansene, tillater vi oss å 

levere uttalelse. 

2 Kremasjon og gravferd i lov og forvaltning 

I forbindelse med opprettelsen av VK ble det i dialog med departementet tydeliggjort at: Krematoriet 

behøver ikke å bli gravferdsmyndighet. Gravferdsmyndighet og krematorium er to forskjellige roller. 

Historisk sett var også krematoriene privat organisert.1 Krematoriedriften er i dag ikke pålagt å være en 

del av den kirkelige gravferdsforvaltning. Jfr. også drøftingen av kirkelig eller kommunalt eierskap av 

krematoriene i rundskriv V-6/2002 B. 

Man har heller ingen lovhjemlet rett i dag til å bli kremert, selv om man har rett på en urnegrav. Dette 

skaper en forskjellsbehandling mellom de to gravferdsformene.  

Den norske kirkes (DNK) rolle som livssynsuavhengig gravferdsforvalter er i dag nær knyttet opp mot 

DNKs rolle som trossamfunn. I tillegg overlappes rollene, blant annet ved at bispedømmerådet er 

godkjennings- og klageorgan for enkelte saker for begge, og at sognets (menighetens) organer både 

forvalter DNK som trossamfunn og DNK som allmenn gravferdsforvalter. Dette mener VK er uheldig. 

Begrepet gravferd i gravferdsloven (gl.) har en annen betydning enn i kirkeloven (kl.). I gl. blir gravferd 

brukt om, og gjelder for gravlegging eller kremasjon av kiste, gravlegging av urne, om gravsted og 

gravplass. I forskrifter (tjenesteordninger) hjemlet i kl. blir gravferd forstått som kirkelig seremoni, eller 

kirkelig handling, som avsluttes med velsignelse og jordpåkastelse. Jfr. også forståelsen av gravferd i 

behandling av KM-sak 8/12. Dette kan føre til utydelighet mellom DNK’s to roller, trossamfunn og 

gravferdsmyndighet, når kirkelig fellesråd for eksempel er arbeidsgiver overfor ansatte som møter 

brukeren med én betydning av gravferd i en kirkelig seremoni, og en annen betydning på gravplassen.  

Når livsynsuavhengig gravferdslovgivning skal legges, blir det for snevert å sammenligne kun med 

praksis i, og påvirkning fra nordiske land i avsnitt 18.4. Den kulturelle og livssynsmessige innflytelse fra 

vestlige land utenfor Skandinavia burde hensynstas like mye. Det er for eksempel omtrent like mange 

som endrer statsborgerskap fra land i Vest-Europa og Nord-Amerika (SSB), som fra nordiske land. 

Flere krematorier var tidligere supplert med kolumbarier. Da kirken ble gravferdsforvalter i 1997 ble 

muligheten for å etablere kolumbarier tatt ut av lovgivningen. I Europa er urnevegger og kolumbarier 

                                                      
1 Referat fra møte med mellom VK og KUF v/Rafoss, Gullaksen og Klingberg den 26. januar 2010 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rundskriv/2002/rundskriv-v-62002-b.html?id=109003
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fortsatt vanlig, og utnytter den fysiske mulighet en kremasjon gir. Av fysiske årsaker må ikke en urne 

gravlegges, siden nedbrytingen er ferdig. 

I DNKs forvaltning (begge roller) ser vi ofte at en urne blir behandlet på lik linje med en kiste; som et helt 

legeme. Men rent fysisk utgjør de utbrente ben (asken) 5 % av kisten etter kremasjon. VK erfarer at 

mange ser det slik at det ikke er den avdøde som er i urna, men kun levninger. Noen ønsker å dele 

innholdet mellom familiemedlemmer, noen ønsker ikke et gravsted, andre ønsker flere gravsted. Dette 

er muligheter som gis i andre vestlige land. I et livssynsåpent samfunn mener VK at forvaltning og 

lovgivning må kunne imøtekomme slike individuelle behov. 

3 Kirkelig, religiøs eller kommunal gravferdsforvaltning 

Gravferdsforvaltningens hovedoppgave er primært å åpne og lukke grav ved gravferd, inngå individuelle 

avtaler om gravstell og feste, forberede planer for kommunens gravplassbehov, være byggherre under 

bygging av gravplasser, skjøtte gravplassarealene i kommunen som et verdig parkanlegg, og til sist 

møte lokale tros- og livssynssamfunn til årlig drøftingsmøte. Ved dødsfall og ved gravlegging, er 

brukeren, den som sørger for gravferden, i liten grad i møte med gravferdsmyndigheten. 

Ovennevnte gir få argumenter for at kirken skal ha denne oppgaven, men heller kommunen som har 

kompetanse på parkforvaltning, gravetjeneste og livssynsuavhengig publikumskontakt. Flere kirkelige 

fellesråd kjøper også denne tjenesten av kommunen i dag, og dette utøves på en tilfredsstillende måte. 

VK erfarer at mange ikke kan definere seg til en bestemt tro, eller en religion. Sekulære, naturalistiske 

og ikke-religiøs tenkning blir mer vanlig. Mange forankrer ikke sine valg ut fra et registrert tros- eller 

livssynssamfunn, men ut fra individuelle, situasjonsbetingede og kulturelle argumenter. Det 

livssynsåpne samfunn bør møte dette med gode tilpasninger. 

VK mener at ved å legge ansvaret for gravferdsforvaltningen til kommunene, vil forvaltningen framstå 

mer verdinøytral. Kommunens uavhengighet mht. tros- og livssynssamfunn vil bidra til å likestille 

individuelle, sekulære og religiøse ønsker og behov.. 

4 Øvrig kommentar 

Drift av krematorier er ikke en del av mandatet til gravplasskonsulenten (jfr. 18.11.). For å ivareta 

kremasjon og askehåndtering på en god måte, og for å kunne imøtekomme ulike livssyn ved valg 

kremasjon, bør krematorieforvaltning bli ivaretatt på linje med gravplassforvaltning. 

5 Konklusjon 

VK støtter i hovedsak utvalgets innstilling og mener: 

 Gravferdsforvaltningen bør ligge i kommunen som et livsynsuavhengig organ. 

 Kremasjon som gravferdsform bør rettighetsfestes og likestilles med kistegravferd, og bli en del 

av gravferdsforvaltningen. 

 Gravferdslovgivningen bør liberaliseres slik at behandling av aske og urne kan tilpasses ulike 

behov og livssyn.  


