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Høringsuttalelse til NOU2014:2 Likog likskap. Endringeri gravferdsloven
med forskrift.

Institutt for landskapsplanlegging(ILP)ved Norgesmiljøog biovitenskaplige
universitet (NMBU)på Ås,tidligere UMB,er det lærerstedet i Norge,på høyere nivå,
som gir undervisning i planleggingav gravplasser. Gravferdslovenmed forskrift er
sentral i undervisningen. ILPgir derfor høringsuttalelse til NOU2014: 2 Likog
likskap.

ILPvil innledningsvisberømme utvalget for grundighet og brede drøfting av til dels
tabubelagte problemstillinger.

ILP gir med dette sin høringsuttalelse:
Først kommenteres de seks prinsippene for gravferdslovgivningi kapittel 5,de nye
begrepene og endringer i forvaltningssystemet.

Prinsipp 1 Gravlegginger et offentligansvar og skal være uten kostnad for de
etterlatte, BIFALLES.

Prinsipp 2 Gravplasseneskal være allmenne,dvs, fellesfor alle.BIFALLES.

Prinsipp 3 Gravplassforvaltningenskal leggetil rette for at gravleggingskjer med
respekt for personlig livssyn og i tråd med føringer til vedkommende
livssynssamfunn.BIFALLES,da dette oppfattes som at gravleggingskal skje med
respekt for avdøde og ikke livssynet i seg selv.

Prinsipp 4 Lovgivningenskal likestillegravferdsformene og ikke stimulere til å
velge den ene fremfor den andre. BIFALLES,men loven må også til fulleta høyde for
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Fri."; kommentar prinsipp 5 og § 20a.
det potensialet nedbryting ved kremasjon gir for ulik håndtering av asken. Se

Prinsipp 5 Et menneske får en grav. BIFALLESIKKE.Prinsippet at «ett menneske
får en grav»bør snus til at «den som sørger for gravferden har rett til åfå en grav å
gå til». Grunnet aksepten i at kremasjon er fullverdignedbryting av liket som
alternativ til nedbryting i jord. Deter kremasjonen som er den endeligehandlingen.
Densom sørger for gravferden tar valget mellomto nedbrytingsformer.
Oppbevaring,håndtering av asken er underordnet, og må bestemmes av den som
sørger for gravferden. Her går utvalget imot sitt eget prinsipp og mot
grunnholdningen foreslått i § 1,gravleggingskal skje med respekt for avdøde og
ikke livssynet i seg selv.Utvalgetgir i forskrift § 15a de som velger kolumbarium i to
graver. Gravi kolumbariet i frednings- og leietiden, deretter en anonym urnegrav
(for ytterligerekommentar se §15a). Detteviser at man har problemer med å
akseptere at kremasjonen er den endeligehandlingen - nedbrytningen av liket.
Hvordanman ønsker å minnes/hedre den avdøde er et annet spørsmål.

Pårørende etterspør delingav aske i dag ut fra individuelleønsker og familiære
behov eller konflikter.Noenønsker å spre en del ognedsette i grav en del. Eller
nedsette i grav på ulike steder, fordi det er konfliktblant pårørende om hvor graven
skal være oghvem som skal «eie»asken. Prinsipp 5 er ikke i tråd med det
brukerperspektivet utvalget har hatt som fokus for arbeidet. Det er heller ikke i tråd
med gjeldende praksis med nedsetting av delte asker som kommer til Norgefor
gravsetting og som blir gravsatt. Delingav aske må kunne skje hvis den som sørger
for gravferden ber om det.

Prinsipp 6 Medtiden blir graven slettet oggravminnet tatt bort. BIFALLES

Begrepsendringer:
Gravplassforvaltning erstatter Kirkeligfellesråd.BIFALLES
Gravleier erstatter fester. BIFALLES

Forvaltningssystemet:

Forvaltningsansvaret på mellomnivå flyttes ftlkesmannen. BIFALLES

NOU2013: 1 foreslår å flytte ansvaret for gravplassforvaltningen over til
kommunen. Detstøtter ILPsom prinsipp da forvaltningav gravplasser på lokal,
mellomnivåog departementsnivå ikke bør være tilknyttet et trossamfunn. NOU
2014: 2 tar ikke stillingtil spørsmålet, men drøfter og foreslår endringer på
mellomnivå.Fylkesmannenforeslås å overta bispedømmerådets oppgaver. Dette er
en svært viktig og lenge etterlengtet endring som ILPstøtter, kærligpga ansvaret
som statlig planmyndighet.Kunett bispedømme har ansatt planfagligkompetanse
pr i dag.Hosfylkesmannenfinnes plankompetansen og et planfagligmiljø.
Fylkesmannenbor i tillegggodkjenne gravferdsbyråvirksomhet. Detbør også
vurderes om fylkesmannskal bestemme gravleggingder den som sørger for
gravferden ikkefinnes,jfr. Gl.§ 9.Alternativt gjøre det umuligfor kommunen å
delegere denne avgjørelsen til kirkeligfellesråd.

Sentralisering til ett fylkesmannsembete. BIFALLES
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Detvil sikre effektivbruk av særlig kompetanse for et saksområde med relativt sett
begrenset omfang.Detvil sikre ens saksbehandling,et landsdekkende arkiv, lette
innhenting ogsystematisering av data til nasjonal statistikk, nasjonal informasjon
osv. Ikkeminst åpner det for muligheten til å byggeopp et fagmiljøog inkludere
saksområdet krematorier. Krigsgravtjenestenbør også leggestil et sentralisert
fylkesmannsembete.Deter naturlig å utvikle dette rundt gravplassrådgiverstillingen
som pr i dag er lagt til Tunsberg bispedømmeråd.

Genereltmå også krematorier kunne ivareta flere av de myndighetsoppgaver som
lokalgravplassforvalter ivaretar, uten at krematoriet blir del av den kirkelige
forvaltningen.

Endringeri gravferdsloven:

§ 1 Atgravleggingskal skje med respekt for avdøde og ikke livssynet i seg selv,er en
prinsipiell ogviktig endring som bifalles.

§ 3 Trossamfunnbør ikke ha ansvaret for forvaltningenav allmenne gravplasser.
Håndteringen av temaet gravplasser på hjemmesider til flere kirkelige fellesråd og
flere av høringssvarene til «Likog likskap»viser at et trossamfunn ikke bør ha
ansvaret for almene gravplasser.

§ 4 Flyttingav forvaltningsansvaret på mellomnivåtil fylkesmannenbifallesogdet
anbefales sentralisert til ett fylkesmannsembete,se kommentar ovenfor om
forvaltningssystemet.

§ 5 Forenklingenbifalles.

§ 6 Rett til grav.Prinsippet om rett til grav i annen kommune bifalles,da
forvaltningene har mulighetgjennom lokalevedtekter til å styre hvor i kommunen
utenbygdsboende skal tildeles grav. Ordlydeni annet ledd første setning er tungt
tilgjengelig.

Prinsippet om særskilt tilrettelagtgrav dersom den som sørger for gravferden ber
om det bifalles.

§ 10 To prinsipielt viktigeendringer som likestiller kremasjon med
kirstegravleggingsom bifalles.

§ 12 Få oppfatter askespredning som gravlegging.Ordlydeni annet ledd bør omfatte
også askespredning. Detvil tydeliggjøreat askespredning er likestilt urnegrav på
gravplass.Viderebør kravet om askespredning oggravlegginginnen 6 måneder
lempes på eller kunne fravikes av gravplassforvalter eller krematorieeier.
Askespredningpå fjelleteller på sjøen vinterstid kan være problematisk. Detkan
være individuelleønsker rundt askehåndtering som må kunne ivaretas, for
eksempel at par/ektefeller vil spres samtidig.



r4T3U for askespredning enn definert i andre ledd ogvedtektsbestemt askespredning på
§ 20a Harto prinsipielt viktigeendringer som bifalles;vedtektsbestemt andre steder

gravplass.

Kravetom dokumentasjon av at avdøde ønsket askespredning, eller ikke hadde
motforestillinger bør utgå. Dette kravet henger ikke sammen med den
likeverdigheten loven og utvalget ellers utviser for de tre gravformene
askespredning, urnegrav ogkistegrav. Detvises også til foreslått endring av § 10
hvor dette kravet foreslås fjernet ved kremasjon generelt. Prinsippet i loven et at
den som er ansvarlig for gravferden tar beslutningen om kistegrav eller urnegrav,
det må ogsågjeldegravformen askespredning all den tid disse gravformene er
likestilt.

§ 21a Avgiftfor bruk av kolumbarium og eventuell leie på lik linje som for
minnelunder bifalles.

§ 23 Kravetom aktiv informasjon fra gravplassforvaltningenbifalles.Fokuset i
rapporten og presiseringen i lovendringen om grunnlag for offentligstatistikk
bifalles.Dettevil være viktig i undervisning, forskningog for ulik argumentasjon og
dokumentasjon fra sektoren.

§ 23b Krematorieeier bør også være medlem i et gravplassutvalg.Rapporten bør
sendes fylkesmann.

Endringeri forskrift til gravferdsloven:

§ 15a Atkolumbarium tas inn ogdefineres bifalles.Detanbefales at siste setning
etter komma endres. ,gravlegges urne fra kolumbarium i anonym urnegrav eller
anonym minnelund. Meddenne teksten gis de som velger kolumbarium to graver, en
i kolumbariet og en på minnelund. Detkan ikkevære meningen,da aksepterer man i
prinsippet ikke kolumbarium som gravform.Detbør stå at asken skal graves ned på
gravplass. Urnen benyttet i kolumbariet skal ikkegraves ned da den ikke er
nedbrytbar. Hvordanasken skal graves ned kan fastsettes i det lokale
vedtaket/vedtektene eller etter nærmere regler gitt av fylkesmann/departementet.

§ 28 Kremasjonuten kiste er aktuelt og unntak av krav om kiste må også gjeldeved
kremasjon. Dette må avgjøres av krematoriet.

§ 34 Omhandlerbl.a.oppbevaring av urne på krematorium. Herbør det innarbeides
krav om låsbare urnevegger i forbindelse med krematorier slik at pårørende kan
besøke urnen/nisjen i verdige omgivelserfør gravleggingeller askespredning.

§ 37 Avgifterfor anonym minnelund, navnet minnelund ogkolumbarium,samt
fastsettelsen av disse bifalles.Detbør vurderes om krematorier kan ta avgiftfor
midlertidige låsbare urnevegger ved lengre oppbevaring av urnen ønsket av den
som er ansvarlig for gravferden.

§ 38 At det ikke kan kreves avgiftfor fjerningav gravminne i forbindelse med
sletting av grav bifalles.
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§ 39 Kravom prisopplysninger bifalles.

§ 40 Prinsippet om oppgjør mellomgravplassforvaltningenebifalles.Menat forskrift
skal angi satsene frarådes. Fastsettelse av satser for gravleggingav kiste eller urne
samt kremasjon bør foretas av departementet eller fylkesmannetter nærmere
regler. Begrunnet i stor variasjon i anleggskostnader for gravplasser ogkrematorier,
samt stor variasjon i driftskostnader for krematorier. Ogfordi satsene med stor
sannsynlighet bli brukt som en «standardkostnad» av forvaltninger og/eller
beslutningstakere i forbindelse med nyanlegg/utvidelse av gravplasser. Dettevil
være svært uheldig da det i mange tilfeller kan gå ut over kvalitet på nyanleggenten
det dreier seg om tekniske, estetiske, funksjonelleeller miljømessigeforhold.
Tilsvarende for etablering av flere krematorier.

Annet
Et gjennomgåendehovedfokusi rapporten er brukerperspektivet og endringer som
skal gi likebehandlingi forhold rundt gravlegging.ILPvil derfor kommentere og
foreslå endringer i forskriften som går ut over mandatet til utvalget ogsom har
tilknytning til gravminner:

Ansvaret for sikkerheten
Sikring,krav til bolter og fundament
Tekst mm
Kvalitet

For pkt. 1 og 2 gir ILPlikelydendeuttalelse som Pensjonistforbund,Dennorske
kirkes presteforening, Fellesforbundet og Gravsteinsikring A/S.

1. Ansvar for sikkerheten.

Densom er ansvarlig for graven/gravleier kjøper ogeier gravminnet ihht § 20. I §§
21 og 22 settes krav til sømmelighet og kvalitet.Størrelsen til gravminnet er regulert
i § 23. Kravtil sikring av gravminne,med fundament ogbolter, er definert i § 24.
Gravplassforvaltningenskal ihht § 25 godkjenne gravminnet før montering på
graven. Normalt er det leverandøren/steinhoggeren som besørger søknaden på
vegne av den som er ansvarlig for grav/gravleier. Dissekjenner forskrift og
eventuell lokal særbestemmelse, som det åpnes for i §§ 23 og 24.

Til tross for at leverandør følgerkrav i forskrift og eventuelle lokalevedtekter for
sikring av gravminnet, ogtil tross for at gravplassforvaltningenhar godkjent
gravminnesøknaden som redegjør for mål,materiale ogmontering (fundament og
sikringsbolter), legger § 26 ansvaret for sikkerheten til det monterte gravminnet på
den som er ansvarlig for grav/gravleier. Det er urimelig.

Ansvarligfor grav/gravleier har ingen kunnskap om grunnforhold, ingen kontroll
med hvor tett på sitt gravminne annen gravåpning tas ogeventuelle setninger i den
forbindelse eller som skyldes grunnforholdene på stedet. Gravplassforvalterkan
utarbeide lokalevedtekter som fastsetter hvor lenge etter gravlegginggravminne
kan monteres eller andre supplerende/lempende krav til forskrift. Dette er
nødvendig og praktiseres fordi grunn- og teleforhold varierer fra sted til sted. Deter
med andre ord gravplassforvalter som kjenner grunnforholdene, som beslutter om
forskrift skal følgeseller om det skal vedtas supplerende vedtekter ogsom ut fra det



godkjenner søknad om å montere gravminne. Damå også gravplassforvalter ha
ansvaret for sikkerheten.

Ihht § 26 skal gravplassforvaltningennår de finner det nødvendigvarsle eier med
påleggom å bringe gravminne i overenstemmelse med krav stilt i forskrift og
vedtekter. Detgir forvalter et stort ansvar for å kontrollere ogvarsle. Ved
manglende varsel er det duket for strid om hvem som er ansvarligved en ulykke.
Ordningenmed varsling er tidkrevende, den trenger oppfølgingog i mange tilfeller
aksjonering fra forvalter.Avhensyn til de som ferdes på gravplassen burde
sikkerhetstiltak vært iverksatt umiddelbart av forvalter. Deter en kjensgjerningat
et nyligmontert gravminne etter krav stilt i forskrift ogvedtekt relativt lett kan
velte, for eksempel ved barns lek på en gravplass ogforulykkebarnet eller annen
person. Heller ikkeher er det entydighvem som er ansvarlig.

Deter lite eller ingen informasjon om dette ansvaret som tilflyteransvarlig for
grav/gravleier. Informasjonsom eventuelt gis pårørende i forbindelse med dødsfall
har de færreste kapasitet til å huske og langt mindre forstå rekkevidden av.

Detanføres også at arbeidsgiver er ansvarlig for ansattes sikkerhet i hht
arbeidsmiljøloven.Deter da ulogiskat privatpersoner skal ha ansvaret for
gravminner som kan skade ansatte på gravplassen.

Det foreslås endring i forskriftets § 26 slik at ansvaret for gravminnets sikkerhet tas
ut her ogflyttes til § 24 oggravplassforvalter:

2. Sikring,kravtil bolter og fundament.

Generellelandsdekkende krav til sikring,bolter og fundament, er nødvendige og
foreslås videreført. Detforeslås ogsåvidereført muligheten for skjerpende eller
lempende lokalevedtekter. Deter behov for å vurdere om de kravene som er satt,
ogsom er tilpasset gravminner i stein, er tilstrekkelige.Erfaringviser at gravminner
og fundament velter. Bolteneholder enkeltdelene sammen,men hindrer ikkevelt.
Svært ofte er boltene bøyd pga belastninger når grayminner kommer ut av posisjon.
Kravenei forskrift er basert på materialet stein. Fundamentering og sikring av
gravminner i andre materialer som tre, metall,glass, tynne steinplater/skiferheller
og lignende vurderes erfaringsmessig enkeltvis.

Ihht forskrift skal fundamentet ikkevære synligover bakken. Bestemmelsener
forvaltningsvennligda den fjerner ansvaret for eventuelle skader på et fundament
som stikker opp av bakken.Sett fra bruker/graveier oggravminneleverandørene
har denne bestemmelsen ingen mening.Synligfundament vil lette arbeidet ved
borttaking ogtilbakesetting av gravminnet i forbindelse med begravelser. Detvil
forenkle kontrollen av om gravminnet hviler på fundamentet, har tilstrekkelig
bredde og intakte bolter.

Detanbefales igangsatt en utredning om sikring av gravminner. Rapporten
«Gravstenssåkerhet 2012» av KurtJohansson ogAnn-BrittSörensen,revidert
25.01.2014på oppdrag fra CGK,Centrala Gravvårdskommitteni Sverige,samt CGK
sine «anvisningar för montering och proving av gravvårdar av natursten»,
konkluderer med langt høyere krav til sikring av gravminner enn gjeldende norsk



forskrift. Detkonkluderes også med behov for kontroll og rutiner rundt
gjennomføringav kontroll. Vedå flytte ansvaret for sikkerheten til forvalter vil
rutiner for kontroll få nødvendig fokusogulykker forebygges.Det er også grunn til å
tro at en ansvarsoverføring vil tvinge fram langt strengere krav til sikring enn
tilfellet er i dag.

Tekst mm

§21 sier at det navn som settes på gravminnet skalvære identisk med navnet på den
som er gravlagt. Dette er et naturlig valg for de fleste.Derman ønsker å fravike dette
viser erfaringene at dette praktiseres ulikt.Fra krav om samsvar med
folkeregisteret, ulik håndtering av mellomnavntil å tillate kallen-/kjæle-
/kunstnernavn. Stedviser kun betegnelser som mor, far, lillegutt ol
benyttet/godkjent. En mindre rigid formulering i § 21 er ønskeligfor å imøtekomme
pårørendes individuelleønsker om bruk av navn og tekst på gravminnet.
Gravminneter ikke et offentligregister over gravlagte,men et privat ogpersonlig
minne/hedring av en eller flere gravlagte.

Kvalitet på gravminnet

Kravtil kvalitet til gravminnet er gitt i § 22.Vihar forståelse for at gravminnet skal
tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanligdrift ogvedlikeholdav gravplassen.
Vihar ikke forståelse for at et gravminne skal være lite vedlikeholdskrevende.Det
må være opp til eier om man for eksempel vilmale et gravminne årlig.Detmå også
være opp til gravminneeier å velge et gravminne som bevist skal preges av
påkjenninger fra klimaet ved at det for eksempel brytes ned over en tidsperiode på
20 år, som et enkelt trekors. I ogmed at gravplassforvalter i hht § 26 kan kontakte
graveier dersom gravminnet er til forfalleller sjenanse oggitt rett til å fjerne et
gravininne om ansvarlig for grav/gravleier ikke selv retter opp forholdet, er det ikke
behov for krav til grad av vedlikeholdsbehoveller krav om å tåle påkjenninger av
klima.Særskilteklimaforholdsom ekstremt sterk vind kan håndteres gjennom
skjerpende lokalevedtekter. Bestemmelsenbærer preg av at alle gravminner skal
være i stein. Detkan ikkevære et mål i dag.

Ås 30.september 2014

AnneKatrine Geelmuyden
Professor, Seksjonsleder
Institutt for landskapsplanlegging

Kirsten G.Lunde
Professor II,gravplasser
Institutt for landskapsplanlegging


