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 NOU 2014:2 – høring om « Lik og likskap» 

  

  

Bakgrunn: 

 

Kulturepartementet har oversendt høring om NOU 2:2014 høring om lik og likskap – om betaling 

for kremasjon, gravlegging og grav. 

 

Regjeringen oppnevnte et offentlig utvalg ( gravferdsutvalget) som skulle utrede rettslige og øko-

nomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. Utvalget leverte sin rapport 

3.mars 2014. Høringsfrist er 1.oktober 2014. 

 

Utvalget har i sin utreding slått fast seks prinsipper for gravferdslovgivningen: 

 

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 gravleggingen skjer med respekt for personlig livssyn 

og i tråd med føringene til vedkommende livssyn. 

4. Lovverket skal likestille gravferdsformene (kistegravlegging og kremasjon) og ikke stimule-

re til å velge den ene framfor den andre. 

5. Ett menneske får en grav. 

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

 

Utvalget mener at en rekke avgifter på gravferdsområdet i dag skaper ulikhet, og utvalget foreslår 

regelendringer og andre tiltak som skal gi mer forutsigbare løsninger for brukere av gravferdstjenes-

tene. 

 

Utvalgets forslag er: 

 

• Kistegravlegging og kremasjon likestilles økonomisk og juridisk som gravferdsform. 

• Kommunene skal være pliktige til å ta i mot utenbygds gravlegging. Brukerbetaling for 

gravlegging i en annen kommune enn avdødes bostedskommune oppheves. 

• Endringer av avgift for feste av grav slik at innbyggerne behandles likt. 

• Tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet. 

• Endringer i forvaltningsoppgaver. 

• Økonomiske og administrative konsejvenser 

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

 

 

 Målselv kirkelige fellesråd har følgende merknader til utredningen: 

 

Endringene i pkt 1- 6 er endringer som gravferdsforvaltning har drøftet behov for endringer på. Dis-

se løsningene vil være med å gi gode og rettferdige gravferdstjenester til befolkningen. Mulighet for 

å utarbeide statistikk, plassering av et helhetlig ansvar hos gravplassforvaltningen og gode løsninger 

som kan gi mulighet for plassbesparelse ved at flere kan komme til å velge kremasjon er noen av 
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gevinstene. Likevel kan kostnader ved kremasjon inkl. transport til krematorium, tilfalle fellesrådet, 

samt at det er mulighet for økte kostnader ved utenbygds begravelser som tidligere ble dekket eks-

ternt. Store avstander mellom distriktskommunene og by - krematoriene kan påføre fellesrådet store 

utgifter 

Rapporten beskriver at utgiftene skal dekkes ved rammeoverføringer til kommunene, men det er 

usikkert hvordan dette vil slå ut.  

Punkt 1. i ny prinsipper for gravferd foreslåes endringer i muligheter for innkreving av betaling, 

og i tillegg blir det foreslått flere økonomiske belastninger for gravferdsmyndighetene. Bakgrunn 

for 

disse endringene er at det skal være økonomisk likhet mellom de forskjellige gravferdsmetodene, og 

hvor folk begraves. 

Fellesrådet ser på denne endringen som positiv, men er bekymret for forslaget om økonomisk opp-

gjør for disse merkostnadene. Med de erfaringer som vi har med rammeoverføring fra kommunene 

ser vi at disse midlene vil kunne forsvinne i den store potten, og ikke nå fram til å dekke de utgifter 

som de er ment å dekke. Derfor ber vi om at disse midlene på en eller annen måte blir øremerket, i 

motsatt fall kan dette medføre at gravferdstjenesten generelt blir dårligere rundt om i 

kommunene.  

Når det gjelder bevaring av gravminner ber gravferdsloven gravferdsforvaltningen lage verneplan 

(Gravferdsloven § 18 og Forskriften § 27). Videre pålegger rundskriv fra departementet (T3/2000) 

at alle gravminner over 60 år skal vurderes av fylkeskommunen og samiske graver over 100 år skal 

fredes. Her beskrives at bevaring av verneverdige gravminner er et offentlig ansvar.  

 

NOU-rapporten viser til at det er lite eller ingen gjenbruk av graver i Nord Norge. 

Her blir svært mange / de fleste gravene langt over 60 år før de slettes/ står uten fester, samtidig går 

det sakte med forråtnelsen i graven slik at graver ikke kan tas i bruk  på nytt før de er nærmere 80 

evt. 100 år. Det tilsier at det blir mange gravminner som skal til fylkeskommunen for vurdering. 

Samtidig er det svært ulikt hva som vil vektlegges ved bevaring, og når lokale planer skal legges til 

grunn står man i fare for at det blir svær ulike kriterier fra kommune til kommune for hva som skal 

bevares. Videre er det stor usikkerhet omkring hvilke kriterier som skal legges til grunn og faren for 

at det blir forskjell på «Kong Salomo og Jørgen Hattemaker» gjør det vanskelig å bestemme/ velge 

mellom gravminner. Uavhengig av hva som bestemmes lokalt kan også fylkeskommunen komme til 

å gjøre prioriteringer, legge til grunn andre vurderingskriterier,  som påfører lokal gravferdsforvalt-

ning ansvar for ytterligere flere gravminner.  

 

Det er derfor flere forhold som må vurderes: 

1. Kostnadene og ansvaret ved at lokal gravferdsforvaltning får ansvar for mange verneverdige 

gravminner. 

2. Felles plan for bevaring for flere kommuner eller for hvert fylke. 

3. Muligheten for å flytte grensen for alder på gravminner for fylkeskommunal vurdering fra 

60 til 80 år i Nord Norge, eller vurdere andre tiltak slik at festere som ønsker å ha gravminnet lengre 

har ansvaret selv lengst mulig  

4. Finansiering av kostnadene ved ansvar og vedlikehold for bevaringsgravminner.  

5.  

 

Lite gjenbruk betyr store og dyre utvidelser, og store områder å vedlikeholde.  

Bevaring av gravminner, reparasjon, tilsyn og administrasjon er ressurskrevende og det er viktig å 

få til bevaringsplan som gjør at det ikke oppstår bevaring av flere hunder gravminner i en kommu-

ne. Når det også er krav til at verneverdige gravminner skal stå på sin opprinnelige plass  er dette 

forhold som kan koste fellesrådene / kommunene dyrt i framtiden.  

Fylkeskommunen bør derfor ha en verneplan som er lik for alle kommunene og dersom det offent-

lige pålegger verneansvar bør det følge midler med disse.  
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Samisk grav er svært vanskelig å definere og verning av et gravminne som baserer seg på en per-

sons livshistorie likeså. Det bør derfor være ut fra at livshistorien blir kjent på gravminnet og ikke ut 

fra at man kjenner til noe om personer som avgjør om et gravminne skal vernes. Videre bør det de-

fineres tydelig hvem som er klageinstans hvis det blir tvist i bevaringsspørsmål. 

 

Det er videre foreslått i utredningen at det kun kan kreves feste for 5 år av gangen, noe som medfø-

rer mer administrative kostnader. For fellesråd som har lav festeavgift vil det bety at 

denne må økes for at det skal være lønnsomt å kreve inn festeavgiften. Forslaget kan bety at det 

generelle nivået på festeavgift vil øke.  

 

  

 

For Målselv kirkelig fellesråd 

 

Roald Wikran 

kirkeverge 

    /s/           


