
 

Fræna kyrkjelege fellesråd kommer med følgende høringsuttalelse 

på nou 2014:2 lik og likskap 

 

Fræna kyrkjelege fellesråd er i all hovedsak enig i hovedforslaga i Nou èn. Dette vil innebære ei 

vesentleg auke i gravferdsmyndinhetene sine utgifter. For en kommune som Fræna vil dette snart 

komme opp i store summer. 

 

Fellesrådet har følgende kommentar til hovedpunkta i høringa : 

1. Kremasjonsavgifta fjernes. 

Vurdering:  

Hos oss betaler pårørende denne utgiften, noe som i dag er på rundt 6000,- kr. Det er for oss ønskelig 

at kremasjonsprosenten går opp, dersom prisen pårørende betaler er med å redusere dette, noe som 

er mulig, er dette uheldig. Hos  oss er kremasjonsprosenten ca 12% d.v.s. ca 10-12 kremasjoner i 

året. Dette vil etter dagens satser gi oss en utgiftsøkning på størrelsesorden 60 000,- i året. 

Vi ønsker at kremasjon skal være gratis, men presiserer at den eneste muligheten for dette, er 

tilstrekkelige statlige overføringer. 

2)  

20 Års fri grav til alle, Ved gravlegging i festet grav gis 20 avgiftsfrie år. 

 

Vurdering: 

For vårt sitt vedkommende vil dette innbære ett inntektstap på ca 100 000,- i året. Dette beløpet er 

bare stipulert ut i fra antall dødsfall i året. Ser positivt på forslaget, men her må det kompenseres. 

3) Retten til fri grav knyttes ikke til bostedskommune. Folk kan gravlegges i den kommunen de 

ønsker. Forvaltningen i den kommunen hvor avdøde var folkeregistrert, betaler en avgift til 

mottakerforvaltningen. Forvaltningen kan ikke reservere seg mot dette. 

 

Vurdering:  Tidligere hadde man krav på fri grav i den kommunen man bor, og gratis gravlegging. Hos 

oss har de som har bodd utenfor kommunen, og som ikke har hatt en feste grav eller annen 

tilknytning, betalt festeavgift fra første dag.Det er foreslått at gravferdsmyndigheten i 

hjemkommunen skal bære utgiften for sine innbyggere, uansett hvor de har ønsket å gravlegges. 

Prisen for dette er svært ulike i landet, så disse utgiften blir svært uforutsigbare. Her bør det være lik 

pris. 



 

 

4) Samme festeavgift for alle graver i samme kommune. Ikke skille mellom kistegrav og 

urnegrav. 

Vurdering : Vi har det slik i dag også. 

 

 

5) Gravplassforvaltningen overtar NAV`s ansvar for betaling av transport av kister til 

kremasjon. 

 

Vurdering: Dette kan gjøres forutsatt at det er sikra bevilgninger. Denne summen kan variere sterkt 

fra år til år. Tror at ett refusjonssystem kunne vært på sin plass. Askespredning bør tillegges 

fylkesmannen slik som før. 

 

 

Elnesvågen 26/09 2014 

 

Fræna kyrkjelege fellesråd. 

 

Kirkeverge Harald E. Hagen. 

 


