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HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2014: 2: LIK OG LIKSKAP

Fra Aksjonsgruppen for navnete minnelunder i As 1),4.10.2014

I. Aksjonsgruppen mener Laeutvalget har foreslått en rekke gode tiltak som vil fremme en nødvendig nyut-
vikling av vårt gravleggingstilbud tilpasset samfunnsutviklingen. Den viktigste endringen i denne sam-
menhengen er at vi nå flytter så mye at stellet av våre graver vanskeliggjøres. Vi støtter derfor utvalgets
forslag og håper på en snarlig gjennomføring av dem, tilpasset Stålsettutvalgets foreslåtte endring av for-
valtningsansvaret.

Til innstillingen har vi et spørsmål vedrørende konklusjonene i de samfunnsøkonomiske kostnadsbereg-
ningene. Vi undres over at kistegravlegging er sammenlignet mot «kremasjon med urnenedsetjing» som
en samlegruppe. Arealbehovet for en tradisjonell gravlegging i urnelund med plass til 4 urner som sjelden
fylles opp med så mange urner, er ganske mye større enn i f.eks. en navnet minnelund hvor samtlige ur-
neplasser kan fylles opp, og hvor også areal uegnet for annen gravlegging kan utnyttes.

Vi har også lagt merke til at Norsk institutt for skog og landskap mener ut fra tall nylig innhentet fra Eu-
ropa, at prisen for matjord bør settes inntil 10 ganger høyere enn arealkostnadene benyttet i innstillingen.
Og brorparten av landets kirkegårder ligger jo slik at utvidelser må skje på dyrka jord.

Vi har heller ikke funnet at utvalget har belyst at bruk av navnet minnelund gir lavere kostnader både for
de etterlatte og for kirkegårdsforvaltningen grunnet mindre kostnader til monument/minnesmerke og
mindre arealbruk.

Til slutt vil vi påpeke viktigheten av at de reduserte inntektene som den foreslåtte avgiftsomleggingen gir
lokalt, må kompenseres fullt ut med statlige midler. Det har framkommet at vi i Norge bruker godt under
halvparten så mye penger til anlegg, stell og vedlikehold av gravplassene sammenlignet med svenskene
korrigert for folketallet, og dette vises dessverre på mange av våre gravplasser. Vi kan ikke forstå at
olje-Norge skal ha dårligere råd enn vårt naboland. De innsparte midlene som f.eks. bruk av navnet min-
nelund vil innebære, må gå til økt standard på våre kirkegårder!

For Aksjonsgruppen

Trygve Solberg JIXj

Ps.: Vi beklager å ha derskredet hørin sfristen med denne høringsuttalelsen. Det skyldes at vi først fikk
høre om høringen under foredraget 22.9.2014, og det tok tid å etablere aksjonsgruppen og å sette oss inn i
denne omfattende innstillingen. Verken kirkelig fellesråd eller kommunen har videreformidlet noen informa-
sjon til oss innbyggere om høringen slik de er oppfordret til i høringsbrevet av 22.4.2014.
ds.

1) Aksjonsgruppen for navnete minnelunder i Ås ble spontant stiftet etter et foredrag i Ås seniorsenter 22.9.2014, og
målet er å få fortgang i arbeidet med å få etablert navnet minnelund på kommunens 3 kirkegårder.
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