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NOU 2014:2 Lik og Likskap ʹ Høringssvar 

Det vises til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 22. april 2014 vedrørende NOU 2014:2 Lik 

og Likskap. Høringen omhandler behovet for endringer i systemet knyttet til avgifter og annen 

brukerbetaling ved gravferd, herunder spørsmålet om økonomisk likestilling av kistegravlegging 

og kremasjon som gravferdsform.  

 

KS støtter i all hovedsak utvalgets 6 prinsipper, beskrevet i høringsbrevet, med følgende 

kommentarer: 

 

 KS er positiv til Gravferdsutvalgets prinsipp om at gravlegging er et offentlig ansvar som 

skal være uten kostnad for de etterlatte. KS forutsetter at oppgaven fullfinansieres og at 

det foretas en revidering av kostnadene til ulike gravferdsformer når det er gått en tid, 

slik at ikke finansieringen gjennom rammetilskudd rammer små utkantkommuner 

urimelig hardt. Dette gjelder også ved finansiering av gravferd i annen kommune enn den 

som avdøde hadde sin bostedsadresse i.  

 KS støtter synet om at gravplassene skal være allmenne, og presiserer at eie og 

forvaltning av disse fortsatt må ligge under kommunens ansvar og myndighetsområde. 

Det vil sikre lik behandling av alle innbyggere, uavhengig av tro 

 KS støtter prinsippet om at ett menneske får én grav men mener det bør være rom for, 

etter avtale mellom kommunen og etterlatte, å lage gravsted for flere ʹ eksempelvis 

mulighet for familiegrav der særlige hensyn taler for dette.  

 KS er tilfreds med at satsen på festeavgiften fastsettes lokalt  

 

Videre har KS følgende kommentarer til øvrige forslag fra utvalget: 

 

 Utvalgets forslag om at det åpnes for askespredning på gravplass og at det gis adgang til 

gravlegging i kolumbarium på gravplass, vurderes å være på siden av mandatet, men er 

nevnt i departementets høringsbrev. KS mener at disse alternativene til gravsted bør 

fremgå mer tydelig i gravferdsloven, men at kommunen bør ha mulighet til å avslå dette, 

hvis lokale hensyn tilsier dette.  



  

 Vedrørende økonomisk likestilling, nevnt i utredningen, av kremasjon og 

kistegravlegging forutsetter KS også her at kremasjonsavgiften, som tidligere er 

finansiert av NAV, i sin helhet overføres til kommunenes rammetilskudd. Mindre 

distriktskommuner med lang avstand til nærmeste krematorium kan få økte utgifter til 

transport dersom kremasjoner øker betydelig fremover.  

 KS forventer at kremasjonsavgiften, båretransport og kompensasjon for bortfall av 

festeavgift kompenseres fullt ut i kommunenes rammetilskudd fra og med det året ny 

ordning trer i kraft. KS forutsetter videre at kompensasjonen justeres ved vesentlige 

endringer. KS forventer også at ytterligere rapporteringsplikt for kommunene på dette 

punktet vurderes svært nøye i forhold til nytteverdien av slik rapportering. 

 

KS ser at prinsippene har vært grundig utredet av utvalget, men peker på at forslagene antas å 

medføre økt forvaltningsansvar i kommunene og ressurser til å utføre disse må følge med. 
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