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NOU 2014. LIK OG LIKSKAP, om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. 

 

 Utvalgets forslag om å oppheve kremasjonsavgiften vil ikke bety noe for de fleste 

fellesråd, heller ikke for oss, da vi ikke har noe krematorium.  Men, forslaget om at 

ansvaret for båretransporten til krematoriet skal flyttes til gravplassforvaltningen, vil 

være en betydelig økonomisk belastning. 

 

 Utvalgets forslag om at vi skal bli pliktige til å ta imot utenbygds gravlegging uten 

brukerbetaling, vil ikke være noe problem så lenge betalingen vil komme fra 

hjemkommunen i stedet for at de etterlatte betaler, slik det er i dag. 

 

 Forslaget om å endre festeavgift for grav – slik at ALLE ligger «gratis» i 20 år, vil 

medføre betydelig tap av inntekter. Imidlertid synes det rettferdig at 20 betalingsfrie år 

skal gjelde alle – ikke bare 1.gravlagte i et gravsted. Det vil også medføre tap av 

inntekter at det foreslåes at utenbygds begravede også skal ha rett til 20 betalingsfrie år. 

 

 Det er lagt til grunn i forslaget at kommunenes rammeoverføringer skal økes, og at 

gravplassforvaltningene skal kompenseres for tapte inntekter, via økte overføringer fra 

kommunen. Dette er den store bekymringen ved forslagene. Erfaringsmessig er ofte 

ikke kommunen villig til å dekke de faktiske utgiftene vi har i dag, og vi er bekymret 

over at midler til gravplassforvaltningen ikke øremerkes. 

 

 De andre endringene som ligger i forslaget: muligheter for askespredning på gravplass, 

og adgang til gravlegging i kolumbarium på gravplass har fellesrådet i Nord-Odal ikke 

noe mening om. 

 

 

 

      Med vennlig hilsen 

 

Line Hemma 
Kirkeverge 
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