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DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Høringsnotat for endring i gravferdslov og gravplassforskrift – KfiT
Kirkelig fellesråd i Trondheim har sett på forslaget til endringer i gravferdsloven, og ønsker å
komme med følgende innspill.

Til høringsnotatets enkelte kapittel:
1 Innledning
Ingen kommentar bortsett fra årstallet på side 6, 2002 skal være 2022. Digitalisering
er en viktig støtte for forvaltningen og for publikum, sikrer bedre kvalitet, og vi
imøteser dette velkommen.

2 Arkivlov
Vi støtter Departementets forslag.

3 Taushetplikt
Vi støtter Departementets forslag: «Enhver som utfører tjeneste eller arbeid regulert i
loven her, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Plasseringen av
anonyme graver er undergitt taushetsplikt»

4 Klageinnstans på et vedtak som gravplassmyndigheten har fattet
Vi er enig i Departementets forslag, § 11 nytt fjerde ledd:
«Avgjerder etter offentleglova tekne av lokal gravplasstyresmakt, jf. gravplasslova
§ 23, kan påklagast til Statsforvaltaren.»

5 Uttalelse fra kirkelige organder ved endringer/utvidelser nær kirka
Vi er enig i Departementets forslag, «Ligger gravplassen i tilknytning til kirkebygg,
skal gravplassmyndigheten innhente uttalelse fra berørte organer i Den norske kirke.»

6 Krav om medlemskap i den norske kirke for å arbeide i
gravplassforvaltningen
Vi er enig i at de som arbeider på gravplass, gravkapell, servicekontor og i
kramatorier ikke trenger å være medlemmer i Den norske kirke. Som
gravplassforvalter vil det og ikke kreve medlemmskap styre vår troverdighet til å
være en gravplassmyndighet for ALLE.
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7 Regulering av urnevegg
Gravlegging i urnevegg vil nødvendigvis krev to gravlegginger.
Gravlegging 1.
Her foreslår vi at forvaltningen av urnevegg håndteres på samme måte som
annen gravlegging. Festeren kan normalt feste gravstedet i 40 år med
mulighet til å forlenge feste frem til 60 år. Dersom familier ønsker forlengelse
kan forvaltningen gis mulighet til forlenging. Dette gjøres i dag i spesielle
tilfeller dersom f.eks. oldeforeldre lever og dette er viktig.
Det forutsettes at gjeldende fredningstiden overholdes, og at urnen ikke kan
fjernes
Gravlegging 2.
Vi støtter forslaget om at asken håndteres på en verdig måte av forvaltningen.
Vår forvaltning mener det er viktig at det kommer retningslingjer i fremtiden for
gravlegging 2 slik at store og små forvaltninger har en lik praksis.

8 Navneflytting
Navneflytting er et bedre forslag som støttes. Det er lov å flytte til navnet minnelund,
og i alt.1 kan vi regulere dette i likale vedtekter. Vi mener at det det kun skal være lov
med to navn, og at det er ansvarlig for graven som bestemmer hvem som kan
gravlegges.
Bør det være en forutsetning for navneflytting til navnet minnelund at det på forhånd
er resservert en ekstra plass i minnelunden?
Grunnprinsippet for navnetminnelunden er at det skal være to navn.

9 Nedbryting av kistegrav
De lokale forholde bør legges til grunn for hvilke tiltak som er nødvendig for å bedre
nedbrytingen. Etter god lokal kunnskap på de forskjellige gravplassene i byen har vi
erfaringsmessig god oversikt på grunnforholdene. På nye gravplasser bygges
kistegravfeltene på en måte som skal sikre god nedbryting, og på gamle gravplasser
byttes massen ved gravlegging.
Siden det forskes på dette temaet er det sansynlig av mye fakta vil komme frem i
løpet av de neste årene. Derfor er det viktig at den lokale kunnskapen benyttes, og at
forvaltningen etablerer rutiner som beskriver riktige tiltak på de forskjellige
gravplassene.
Erfaringsmessig ser det ut til at dersom en grav er blitt konservert, så vil det i de fleste
tilfeller hjelper lite å forlenge fredningstiden, noe som forskningsprosjektet «Egnet jord
til kistegravlegging» mest sansynlig vil avdekke.
Graver som ikke er egnet til kistegravlegging registreres i vårt fagsystem «Ecclesia»
med begrensning p.g.a. grunnforhold. Her er kun urne tillatt.
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10 Når festeren dør
Vi støtter departementet forslaget i 10.4…
Når festeren dør, skal den som sørger for gravferden gis anledning til å bli ny fester,
med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av
gravplassmyndigheten der graven ligger.

11 Betaling for å fjerne gravminne
Vår praksis i Trondheim er at fjerning av gravminner «sletting» gjøres hver høst, og
dette gjøres gratis av forvaltningen.
Dersom noen ønsker at gravminner skal fjernes tvert, tar vi betalt for å fjerne det.

12 Hjemmel til å gi tillatelse til forsøk som avvik fra loven
Enig med forsøkshjemmel.

Andre innspill.
1. Gravlegging av flere urner i høyden bør tillates på lik linje med
kistegravlegging. Vi tenker at det i fremtiden kan bedre litt arealutfordringen. I
en minnelund kan to urner stå i samme hull, og en kan også tenke seg at 4
urner kan stå i samme hull.
2. Vi ønsker at forvaltningen kan ha hjemmel til å saksbehandle enkelte tilfeller
som er hjemlet i forskriften. I dag kan Departementet gi dispensasjon i slike
saker, men en slik mulighet vil avlaste Departementet, og normalt få en
raskere avklaring. Det vil være naturlig å kunne rådføre seg med
Statsforvaleren i spesielle saker.
Innspill fra Kirkelig fellesråd i Trondheim utarbeidet av;
Trygve Jensen, Avdelingsleder Gravplassforvaltningen
Arve Nervik, konsulent
Lena Kongsrud, Avdelingsleder Økonomi og administrasjon

