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Birkenes kirkelige fellesråd har i møte den 25. september 2014 hatt følgende sak til 

behandling: 

 
Høringssvar NOU 2014:2 Lik og likskap 
 
1) Likhetsprinsippet taler for at kremasjonsavgiften fjernes. Dersom avgiften fjernes kan det påvirke 
pårørendes valg av gravferdsform, slik at vi på sikt vil få flere kremasjoner enn i dag. Dette har noen 
økonomiske konsekvenser som må sees i sammenheng, og det er mulig at § 15 del b bør endres slik 
at kommunen også utreder utgifter til kremasjon. 
2) Små fellesråd vil ha problemer med å administrere endringer i avgifter og kan bli påført betydelige 
utgifter ved disse omleggingene. Slik det er hos oss er det begravelsesbyrået som har all 
båretransport til og fra krematoriene. En kan ikke se for seg at gravferdsetaten i små kommuner skal 
ha egen bil til båretransport. 
 
3) Utvalgets forslag om 20 avgiftsfrie år ved all gravlegging støttes. Dette er et godt likhetsprinsipp 
som i noen grad har vært vanskelig å forholde seg til for gravferdsetatene. Tapet av denne inntekten 
må føre til økte overføringer eller ved økt festeavgift. 
 
4) I vår kommune er det lik festeavgift for kistegraver og urnegraver ved våre kirkegårder. I noen 
kommuner kan det være et ønske å styre utviklingen på grunn av plassmangel eller andre faktorer 
som gjør at det er ønskelig med forskjellig festeavgift for ulike kirkegårder og gravlunder. 
 
5) Vi mener fellesrådene er de som skal være gravferdsmyndighet for alle.  
I den forbindelse vil vi oppleve at livssynsnøytrale seremonirom etterspørres og er tilgjengelig i rimelig 
nærhet til kirkegård og gravlund. 
Dette er egentlig ikke en del av utvalgets mandat, men i NOU 2006 heter det "Det offentlige må ta 
ansvar for og skaffe til veie verdige lyssynfleksible seremonilokaler for innbyggere som ikke benytter 
kirkelige bygg". Utvalget mener at det ikke er selvsagt at dette skal være en offentlig oppgave. Dersom 
det ikke skal være en offentlig oppgave, er det da hvert enkelt livssynssamfunns oppgave? 
 
6) Vi meiner at "leigeperioden" for ei grav skal være 10 år. 
 
7) Utvalget går inn for likestilling mellom innenbygds og utenbygds gravlegging og vi støtter utvalgets 
forslag om at gravplassforvaltningene gjør opp seg imellom. Dersom det er en stor skjevfordeling 
mellom hvor mange man får overført fra andre og hvor mange man sender fra seg må dette 
kompenseres. 
 
8) Ankeinstans rollen bør overtas av Fylkesmannen. Søknader om askespredning kan overtas av den 
lokale gravferdsmyndighet og regler for dette kan innarbeides i lokale vedtekter. Vi mener at 
askespredning på gravplass kan være uheldig. Dette passer best på nye gravplasser med en del natur 
innenfor gravplassens område (slik som Voie gravplass i Kristiansand). 
 

Høringsnotatet blei enstemmig vedtatt. 
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