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Saksfremstilling 

Høring 

NOU 2014 2: Lik og likskap 
 

 

Askøy kirkelige fellesråd vil i hovedsak støtte forslagene og gi ros for godt og grundig arbeid med NOU 

2014 2.  

Vi er enig i de seks prinsippene for gravferdslovgivingen:  

1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte. 

2. Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle. 

3. Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig livssyn og i 

tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn. 

4. Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene fremfor den 

andre. 

5. Ett menneske får én grav. 

6. Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort. 

Vi vil kommentere hovedpunktene slik:  

1. Askøy kirkelige fellesråd er positiv til at kistegravlegging og kremasjon likestilles 

økonomisk og juridisk som gravferdsform. 

Vi støtter utvalget som mener at gravferdsformene kremasjon med urnenedsettelse og 

kistegravlegging bør likestilles. Derfor bør blant annet adgangen til å kreve kremasjonsavgift fra 

pårørende oppheves. 

Kommunene bør dekke kostnadene.  

Utvalget foreslår at transportkostnadene til krematoriet overføres fra NAV til gravferdsforvaltningen.  

Askøy kirkelige fellesråd  er uenig i det siste punktet, da vi ikke tror dette vil skape insentiv for 

å ta ansvar for etablering og vedlikehold av en effektiv krematoriestruktur, men i stedet føre til økte 

utgifter samlet sett pga organisering og kostnadene med transport. Det er også kostbart å bygge og 

drifte et krematorium. Vi har tro på likhet, uansett hvor langt i fra et krematorium en bor. Derfor bør 



NAV dekke transportkostnadene til og fra krematoriet etter omtrent samme regler som i dag. Dvs at 

dersom transport til og fra krematoriet er under 20 km skal den dekkes av gravferdsforvaltningen. 

 

2. Askøy kirkelige fellesråd støtter forslaget om at kommunene skal være pliktige til å ta imot 

utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for gravlegging i en annen  enn avdødes bosteds 

oppheves. 

Oppgjøret mellom de involverte kommunene bør skje gjennom en fastsatt oppgjørsordning mellom 

gravplassforvaltningene, fremfor at de etterlatte må betale. 

Askøy kirkelige fellesråd støtter forslaget til felles og fastsatt oppgjørsordning kommunene imellom 

slik det fremkommer i kapittel 8. 

Askøy kirkelige fellesråd har i dag inntekter til drift gjennom «gravlegging av utenbys», og vil miste 

disse i og med at en i forslaget opphever adgangen til å ta festeavgift fra første dag. For Askøy 

kirkelige fellesråd sitt vedkommende vil dette fra 2015 utgjøre kroner 10.000,-, mens det i 

regnestykket i tabell 7.4 er beregnet kr. 3540,-. Differansen mellom disse beløpene vil være tapte 

inntekter for gravferdsforvaltningen i Askøy kommune som det ikke er lagt opp til skal kompenseres.  

 

3. Askøy kirkelige fellesråd støtter forslaget til «Endring av avgiften for feste av grav slik at 

innbyggerne behandles likt» 

 

 

4. Askøy kirkelige fellesråd støtter forslag til «Tiltak for å få bedre statistikk og mer 

forskning på gravferdsområdet, og endringer i forvaltningsoppgaver slik at oppgavene som 

bispedømmerådene har etter gravferdsloven og gravferdsforskriften, overføres til Fylkesmennene. 

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Askøy kirkelige fellesråd forutsetter at staten øker overføringen til kommunene som en konsekvens 

av forslagene.  

Askøy kommune har investert betydelige beløp i gravplasser de siste årene. Som en konsekvens av 

forslagene til endringer vil Askøy kirkelige fellesråd kirkelige fellesråd ikke kunne ta ut 100% dekning 

for utenbys begravelse og for fjerning av gravminne. Det vil bli redusert inntekt ved å innføre 

betalingsfri periode i 20 år også for leie av grav ved siden av grav nummer en. I tillegg skal 

kommunene betale for kremasjon og eventuelt transport.  

Vi regner med at kommunene vil bli kompensert utgifter ihht utregninger som vist i NOU 2014:2.  

 
 

 

 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Askøy kirkelige fellesråd er enig i de seks prinsippene i høringen og støtter disse.  

2. Askøy kirkelige fellesråd er skeptisk til at nåværende ordning som gjelder utgifter for transport til 

krematoriet blir endret når det gjelder transport over 20 km., og vil foreslå at nåværende ordning 

videreføres. Når det gjelder transport under 20 km støtter vi forslaget om at 

gravferdsforvaltningen dekker utgiftene.  

3. Askøy kirkelige fellesråd vil presisere at de økonomiske overføringer fra stat bør være øremerket i 

en overgangsfase og tilstrekkelige til å dekke de påløpte utgiftene som reformen medfører.  

 
 



 
Vedtak 

1. Askøy kirkelige fellesråd er enig i de seks prinsippene i høringen og støtter disse.  

2. Askøy kirkelige fellesråd er skeptisk til at nåværende ordning som gjelder utgifter for transport til 

krematoriet blir endret når det gjelder transport over 20 km., og vil foreslå at nåværende ordning 

videreføres. Når det gjelder transport under 20 km støtter vi forslaget om at 

gravferdsforvaltningen dekker utgiftene.  

3. Askøy kirkelige fellesråd vil presisere at de økonomiske overføringer fra stat bør være øremerket i 

en overgangsfase og tilstrekkelige til å dekke de påløpte utgiftene som reformen medfører.  

 
 


