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HØRINGSUTTALELSE – NOU 2014:2 LIK OG LIKSKAP 
 

Vi viser til høringsbrev av 22. april 2014 om NOU 2014:2 Lik og likskap. 

 
Etnedal kyrkjelege fellesråd har følgende høringssvar: 

 

 Vi støtter utvalgets seks prinsipper  

 

 Det presiseres at de forslagene som innebærer en økning av gravferdsmyndighetenes 

utgifter og administrasjonskostnader må kompenseres med øremerkede midler. 

 
Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform. 

 

Utvalget mener at gravferdsformene kremasjon med urnenedsettelse og kistegravlegging bør 
likestilles. Det støttes. Konsekvensen av dette blir at kremasjonsavgiften oppheves. 

Kremasjonsandelen vil trolig øke hvis avgiften for de pårørende fjernes. 

 

Utvalget har foreslått at dekning av utgifter til båretransport til krematoriet flyttes fra NAV til 
kommunen ved rammetilskudd. Det synes å være et ok forslag dersom rammetilskudd følger 

og det er med nok midler til å dekke administrasjon av dette i kommunene. 

 
Kommunene skal være pliktige til å ta imot utenbygds for gravlegging. Brukerbetaling for 

gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves. 

 

Pårørendes rett til å velge hvilken kommune avdøde skal gravlegges, er forståelig. Forslaget 
støttes delvis. Det er viktig at gravplassforvaltningene fortsatt har mulighet til å styre bruk av 

graver utfra ressurser, dette bør hjemles. Gravferdsloven§ 2 sier at det i hver kommune skal 

være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 
3% av kommunens befolkning. Selv om endringen i gravferdsloven § 6 ikke i seg selv vil si at 

det fører til flere utenbygds gravlegginger, bør man ta høyde for det.   

 
Endring av avgiften for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt. 

 

Prinsippet at gravlegging skal utløse 20 betalingsfrie år uansett hvilken type grav som velges, 

er rett og rimelig. 
Det er meget bra at lovverket blir tydelig på dette punket. Det er viktig at endringer som fører 

til økte utgifter ved at inntekter faller bort, kompenseres med øremerkede midler, slik at det 

ikke blir dårlig kvalitet på gravplassforvaltningen.  
 

Tiltak for å bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet. 

 
Forslaget synes godt og støttes. 
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Endringer i forvaltningsoppgaver. 

 

Utvalgets forslag om å flytte bispedømmerådenes oppgaver etter gravferdsloven og forskrift 
over til Fylkesmennene, synes unødvendig. Bispedømmerådet innehar kompetanse på området 

og utfører sine oppgaver på en bra måte. 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Utvalgets forslag om å oppheve hjemler for brukerbetaling fører til et inntektsbortfall, som 

menes skal kompenseres av økte rammeoverføringer til kommunene. Forslaget støttes dersom 
disse midlene blir øremerket til gravforvaltning, samt at kostnader til økt administrasjon tas 

høyde for. 

 
Forslag som utvalget vurderer til å være på siden av mandatet. 

 

Søknad om askespredning skal i dag til Fylkesmannen for godkjenning. Utvalget foreslår at 
søknader heretter skal sendes til den lokale gravplassforvaltning. Det støttes, dersom vilkårene 

kommer tydelig frem i gravferdsloven.  

 

 
Kommentarer til paragrafer i gravferdsloven: 

 

- § 14 Leie av grav. Grav er fri for gravleie i 20 år etter hver gravlegging.  
Dette er et godt forslag, og oppleves rettferdig ovenfor pårørende. Et spørsmål er hvordan 

allerede innbetalt leie av grav skal håndteres. Skal gravplassforvaltningen refundere 

innbetalt leie?  

 
- § 16 Overføring av leieavtale. Det bør lovfestes at den som sørger for gravferden har rett 

til å overta leie av grav når leier dør.  

 
 

Sluttkommentar: 

Vi mener de foreslåtte endringer er fornuftige og at oppgaver som blir delegert til utførende 
gravferdsmyndighet er positivt. Vi vil påpeke at Etnedal kyrkjelege fellesråd mener det er 

særdeles viktig at økte rammeoverføringer fra stat til kommune må være øremerket og 

tilstrekkelige til å dekke de påløpte kostnader som forvaltningsreformen medfører. Midlene 

må dekke både inntektsbortfall og økte administrasjonskostnader, samt komme det rette 
fellesråd i hende.  

 

 
Etnedal 30. september 2014 

 

 
Etnedal kyrkjelege fellesråd 

 

 

 
v/ Marie Bjørnødegård 

Kirkeverge 
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