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Høringsnotat til NOU 2014: 2 Lik og likskap 
Nettgrav AS vil med dette gi vårt svar på høringen. Vi ser at svaret er litt på siden av det 
utvalget har drøftet, men velger å komme med noen innspill. Vårt fokus er på det 
digitale. 
 
KA om Nettgrav AS: http://www.ka.no/sak/article/681861 
 
Digital hverdag 
Nordmenns bruk av internett i 2013: 85% bruker internett daglig. 79 % har 
smarttelefon. 52% har tilgang til mediebrett. Det er nær en fordobling av 
internettbruken på nettbrett og mobil, i forhold til desember 2012. (Kilde: TNS Gallup) 
http://www.tns-gallup.no/tns-innsikt/arsrapport-internettbruk-2013?pid=TNS-
Report-ReportFile 
 
Gravens videreutvikling 
Nettgrav AS samarbeider med gravferdsetaten i Oslo. Målet er å lage en nasjonal praksis 
på en naturlig videreutvikling av gravstedet.  
 
Nettgrav ble lansert i år, med støtte fra Innovasjon Norge. 
 
Fordeler med en digitalisert grav 

- Økonomisk: nye forvaltningsinntekter tilknyttet gravstedet 
- Rettslig: oppdatering av gravfesterforhold 
- Kostnadsbesparende: behovet for flytting av gravsted avtar 
- Fremtidsorientert: tradisjonelle behov dekkes gjennom nye digitale hjelpemidler.  

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/framtidens-kirkegard-1.11380865  
- Bransjetilhørighet: arbeidet som utføres på gravstedet blir mer synlig 

 
Prinsippene satt i et digitalt perspektiv 
Vi mener utvalget fremmer gode holdninger hva gjelder gravferdslovgivningen. Siden vi 
ønsker å belyse de digitale mulighetene, har vi satt noen av prinsippene i et digitalt 
perspektiv. 
 
Prinsipp 1 
De grunnleggende likhetsverdiene i samfunnet og erkjennelsen av at ovenfor døden er 
alle mennesker like, bør videreføres digitalt. Vi mener det gir et godt utgangspunkt for 
en verdig behandling av døden på internett. 
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Prinsipp 2 
Utvalget har i prinsipp 2 henvist til Stålsett-utvalgets prinsipp 8. Gravplassene skal være 

allmenne og bør bli forvaltet slik at ordningene i hovedsak er felles for alle. Dette prinsippet 

synes vi er viktig og bør også videreføres til en digital praksis. Slik sikrer man at rammene 

rundt det digitale rommet er livssynsnøytralt og for fellesskapet. 

Prinsipp 5 
Et menneske får ei fysisk grav. Utvalget peker på at levningene skal holdes samlet. Som 
en naturlig utvikling, vil vi i fremtiden stille oss spørsmål til behandlingen av vårt 
digitale ettermæle. Kan prinsipp 5 gi oss et godt utgangspunkt når vi behandler denne 
tematikken?  
 
Prinsipp 6 
Vi mener at et digitalt gravsted med tiden også bør slettes. 
 
Lik og likskap for fremtiden 

Kunnskapen og den praksisen som utarbeides for vårt fysiske liv, bør videreføres 
digitalt. Etter å ha gått i gjennom utvalgets sine prinsipper, ble vi motivert til å utforme 
et syvende. 
 
Enhver skal ha mulighet til å besøke gravstedet når man selv ønsker. 
 

En digitalisert grav tilgjengeliggjør gravstedet på en ny måte. Den globaliserte verden er ikke 

lenger til hinder for å besøke gravstedet. Dette mener vi fronter lik og likskap i dag og for 

fremtiden. 
 
Vi takker utvalget for godt og interessant arbeid. 
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