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Innspill til foreslått endring til gravplassloven 

Saken gjelder 
Sandnes kommune er høringsinstans for høringsnotatet om endring i gravplassloven og 
gravplassforskriften utarbeidet av Barne- og familiedepartementet (Høyringsnotat om 
namneflytting, teieplikt osb. Endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta, 2.juli 2021. 
Høyringsfrist 1.oktober 2021 (se vedlegg 1 og 2)) 

Forvaltning og drift av gravplasser påvirkes av samfunnsmessige endringer og påvirker Lov 
om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravplassloven) med forskrifter.  

 
Sandnes kommune foreslår følgende innspill i høringen: 

7.3.2 Kolumbarium/urnevegg siste ledd.  

Det bør settes en frist for når gravplassmyndigheten skal gravlegge asken i jord etter utløpet 
av festeperioden eller fredning i urnevegg. En frist gitt av departementet vil gi 
gravplassmyndigheten i de ulike kommunene lik praksis på landsbasis. 

Forslag for frist: 60 år etter askeurne er satt inn i urnevegg, må det søkes skriftlig om 
forlengelse av festet.  

En slik frist vil sidestille askeurne i urnevegg med fristen for forlengelse av feste for kiste og 
urnegraver hvor det i dag må det søkes skriftlig om forlengelse av festet etter f.eks 60 år. 

Erfaring tilsier at etter eksempelvis 60 år det få som påtar seg festeansvar for graver. Det er 
grunn til å tro det samme vil gjelde for urner i urnevegg, noe som vil føre til at urner blir 
stående og oppta unødvendig plass i urnevegg.  

8.5.2.2. Navnet minnelund. Departementet ber om tilbakemelding på alt. 1 eller 2.  
Innspill alt. 2: Navneflytting kan bare skje i samband med gravlegging og at det bare er 
anledning til å flytte ett navn. 
 
Andre innspill: 

§2 Krav til gravplasser, skal det være minst 3 pst ledige graver til kommunens befolkning.  
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Erfaringer gjort under pågående pandemi har satt søkelyset på hvilken kapasitet det er for 
oppbevaring av avdøde personer i vår kommunen og til sammen i våre nabokommuner, med 
forventet dødelighet og med unormalt høy dødelighet. 

Eksisterende servicebygg er oppført med og uten bårerom på gravplassene, alle 
hovedsakelig av eldre dato.  

Det bør reguleres i gravplassloven at kommunen skal ha ansvar for oppbevaring av avdøde        
personer og med det tilrettelagte rom med kjøle/frys for dette. 

Egnede bygg bør bygges i tilknytning til en eller flere gravplasser og dekke behovet for alle 
kommunens gravplasser. 

Det bør sies hvor stor kapasitet det må være i hver kommune for oppbevaring av avdøde 
frem til gravferden. 

§9 fjerde ledd, Gravferder som besørges av kommunen 

Kommunen kan i dag få melding fra hjemmesykepleie, politi, prest, nabo og andre om en 
avdød person som ingen vil påta seg ansvar for gravlegging av, og som da blir kommunens 
ansvar. 

Vår erfaring er at henvendelse til annen offentlig instans ikke besvares og uten innsyn er det 
ikke anledning å få tilgang til opplysninger om avdødes økonomi for å sikre kommunens 
utlegg og eventuelle familie/ pårørende for om mulig å ivareta avdødes ønsker.  

Det bør settes frister som regulerte dette – både for når kommunen må melde videre og når 
kommunen kan forvente svar fra andre involverte myndigheter.  
 
Rådmannens vurdering:  
Sandnes kommune har en tjenesteytingsavtale med Sandnes kirkelige fellesråd som 
regulerer forvaltning og tildeling av gravsted. Sandnes kirkelige fellesråd er inneforstått med 
og enig i innspillende slik de kommer frem i saken. Sandnes kommune mener at innspillene 
peker i den retning den nye gravplasslovgivningen generelt har beveget seg i. Kommunen 
peker også på forhold som er uavklarte eller ikke fungerer etter intensjonen. 
 
 

Forslag til vedtak: 

1. Utvalg for miljø og tekniske saker godkjenner at foreslått innspill til lovendring i 
denne sak sendes som høringsinnspill til foreslåtte endringer i gravplassloven og 
gravplassforskriften. 

 
 
 

 
Kommunedirektøren i Sandnes, 15.09.2021 
 

Leif Aarthun Ims 
Direktør byutvikling og teknisk 

 Ane Kristine Rostrup 
 Virksomhetsleder Park, Idrett og vei 
 

Vedlegg:  
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Høring av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften  
Høringsnotat gravplass 020721  

 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 

godkjenning. 


