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HØRINGSUTTALELSE PÅ NOU 2014:2  
LIK OG LIKSKAP 

 
          Oslo 30.09.14 

Norsk forening for kirkegårdskultur viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 22. april 
2014 med invitasjon til å komme med en uttale om NOU 2014 2014:2, Lik og likskap.  

Norsk forening for kirkegårdskultur (NFK) er en ideell organisasjon som har som formål å 
arbeide for å fremme god gravplasskultur og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for 
gravplasser og krematorier. Foreningen når bredt ut i gravferdssektoren gjennom kurs, 
fagdager og fagbladet Kirkegården. Hovedtyngden av medlemmene er lokale 
gravplassmyndigheter. I tillegg kommer selskaper, organisasjoner og personlige 
medlemskap. Uttalen ble behandlet av NFKs styre 26.09.2014.  

Innledning 
Selv om det å fastsatte klare rettigheter for innbyggerne er et sentralt anliggende i norsk 
gravferdslovgivning, har den samtidig i stor grad tatt utgangspunkt i forvaltningens oppgaver 
og myndighet. Lik og likskap tar utgangspunkt i innbyggernes behov og rettigheter, med 
likhetstanken som en bærende verdi. Dette tydeliggjør hvem en offentlig tjenesteyter er til 
for og bidrar til å plassere de offentlige gravferdstjenestene tydeligere inn i helheten av 
offentlige tjenester. NFK mener dette er et viktig anliggende som utredningen ivaretar på en 
god måte. Slik vi leser utvalgets mandat har arbeidsoppdraget blitt løst på en god måte.    
 
NFK stiller seg i hovedsak positiv til de fleste av utredningens forslag. Vi vil like vel 
innledningsvis peke på at forvaltningene vil påføres et vesentlig større økonomisk ansvar 
dersom forslagene i utredningen tas til følge. Vi legger til grunn at dette blir dekket inn 
gjennom økte overføringer, men ser behov for å understreke at eksempelvis omleggingen av 
ansvar for transport til krematorium og fritt valg av gravleggingskommune vil kunne slå 
veldig ulikt ut fra kommune til kommune. Dersom dette ikke blir håndtert på en god måte vil 
det kunne få konsekvenser for driften i de lokale virksomhetene. Som interesseorganisasjon 
til fremme for allmenn gravplasskultur blir det viktig å understreke betydningen av en 
helhetlig sett sunn gravplassøkonomi. I tillegg til tjenester rettet mot den enkelte skal 
gravplassforvaltningene ivareta felleskapets verdier i form av offentlige, grønne uterom og 
viktige kulturverdier. Dersom en omlegging slik utvalget foreslår på sikt fører til nedgang i 
inntekter, er det påregnelig at dette går utover oppgaver som ikke er klart lovpålagt. Videre 
vil flere administrative oppgaver knyttet til nevnte oppgaver legge økt press på 
virksomhetene. Mange fellesråd har små sårbare staber som vanskelig kan ivareta flere 
oppgaver. Det er viktig at behovet for administrative ressurser ses i sammenheng med 
utmålingen av overføringene og at behovet vil variere fra sted til sted.   
 
Forskning og statistikk 
NFK imøteså mandatleddet «vurdere behovet for innhenting av styringsdata og behovet for 
styrket kunnskap på gravferdsområdet» med særlig forventing. Vi deler utvalgets vurdering 
om at dette er et svært sentral del av arbeidsoppdraget. Gravplassforvaltningens virksomhet 
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er sammensatt og krever både kunnskap om enkeltspørsmål og sammenhengen ulike 
forhold imellom. NFK har lenge sett behovet for gode kilder til slik kunnskap. Uten en solid 
kunnskapsbase, løpende kunnskapsutvikling og relevante styringsdata blir faglig og politisk 
utvikling i sektoren svært vanskelig, både lokalt og sentralt. Vi bedømmer beskrivelsen av 
nåværende situasjon, drøftingene rundt behovet for tiltak og forslag til løsninger som 
formålstjenlige og velbegrunnede.   
 
«Lik og likskap» har i større grad enn de fleste NOU-er fått en funksjon som kilde til 
kunnskap i seg selv. Mye relevant data som ikke var tilgjengelig før utredningen forelå har 
blitt innhentet i forbindelse med utredningsarbeidet og gjort tilgjengelig i rapporten. Nytten 
denne kunnskap har blir en illustrasjon på behovet for å sikre gode rapporteringsregimer for 
fremtiden.  
 
NFK vil særlig fremheve viktigheten av at tematikken i avsnitt 10.4 følges opp. Behovet for 
forskning knyttet til spissede, praksisnære problemstillinger er i høy grad aktuelt i vår sektor. 
Flere av forslagene til forskningstema som presenteres i utredningen synes relevante.  
 
Den største utfordringen her, slik NFK ser det, er knyttet til nedbrytning av levninger. Flere 
ulike problemer kan føre til manglende nedbrytning som igjen får etiske, ressursmessige og 
menneskelige konsekvenser for gravansvarlig, ansatte og forvaltning. Det er stort behov for 
både utvikling av tiltak på eksisterende anlegg og kunnskap som kan sikre kvalitet på 
nedbrytningsprosessen på nye gravplasser over tid. Etter å ha arbeidet med en del med 
denne problematikken de siste årene erfarer NFK at det finnes en del grunnleggende 
kunnskap om temaet. Den store uløste oppgaven er å få forskningsbasert kunnskap om 
hvordan ulike lokale forhold spiller inn og hvordan disse variasjonene spiller inn på hvilke 
tiltak som kan være hensiktsmessige. Norsk gravplassforvaltning drives i stor grad etter den 
forutsetning at graver skal kunne gjenbrukes. Samtidig stilles strenge krav til forutsetningene 
for at en grav skal kunne åpnes og gjenbrukes. Slik situasjonen er i dag er det alt for mange 
graver som ikke fungerer etter denne forutsetningen. Økt kunnskap er nødvendig for at 
forvaltningene skal kunne utføre sitt oppdrag etter de føringene som ligger i lovverket. Når 
utredningen åpner for endringer i lov og forskrift aktualiseres denne tematikken.    
 
Av hensyn til nedbrytning bør det utredes om det under gitte omstendigheter kan være 
forsvarlig å operere med mindre enn 80 cm jordoverdekning over kiste. Dette er et spørsmål 
som aktualiserer behovet for forskning. Dersom det viser seg mulig å gravlegge med mindre 
overdekning vil dette påvirke temperatur og lufttilgang i graven og bidra til bedre forhold for 
omdanning, jf. Gravferdsforskriften § 13. 
 
Av hensyn til fleksibilitet når det gjelder anvendelse av tilgjengelig gravplassareal bør det 
utredes om det under gitte omstendigheter kan være forsvarlig å operere med mindre enn 
50 cm jordoverdekning over urne. Dette vil kreve mer systematisk kunnskap om hvilke 
forhold som eksempelvis kan tvinge urna opp under gitte forutsetninger, jf. 
Gravferdsforskriften § 14.  
 
Med tanke på forutsetningen om at en grav skal kunne gjenbrukes reiser åpningen for bruk 
av graver med dobbelt dybde en del praktiske og etiske problemstillinger. Med utgangspunkt 
i tilgjengelig kunnskap er det rimelig å forutsette at levninger gravlagt så dypt ikke vil 
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omdannes etter forutsetningene. Igjen aktualiserer behovet for mer kunnskap om 
nedbrytning og jordsmonn. Det bør innhentes empiri på hvordan den underste graven 
fungerer.  Er det slik at gravlegging i dobbelt dybde medfører mangelfull nedbrytning bør det 
vurderes om denne praksisen ikke lenger kan tillates, jf. Gravferdsforskriftens § 18.  
 
NFK ber om at det øremerkes midler til forskning på nedbrytning og jordsmonn på norske 
gravplasser og ønsker å bidra til at denne forskningen innrettes mot de praktiske 
utfordringene som må løses.  
 
Vedrørende sikring av gravminner bør det utredes om det skal tas inn en endring som 
spesifiserer krav til funksjon fremfor tiltak jf. lovendring i Sverige. De senere årene har det 
kommet noen aktører som tilbyr ulike løsninger for sikring. Det er behov for 
kunnskapsutvikling om dette temaet, uten utgangspunkt i kommersielle interesser, jf. 
Gravferdsforskriftens § 24.  
     
Videre ser NFK behov for en bred kunnskapsutvikling når det gjelder temaer knyttet til 
kremasjon og folks valg av gravferdsform. Det er lite kunnskap om hvorfor så relativt få 
velger kremasjon sammenlignet med våre naboland Sverige og Danmark. Vi vet videre lite 
om hva som styrer valget, hvorfor noen ønsker askespredning og hvordan en relativt sett 
detaljert og konservativ lovgivning fungerer når det gjelder regulering av gravferdspraksis i 
det flerkulturelle Norge.   
 
For å utvikle sikre data, og for å lette og sikre administrative oppgaver, bør det etableres 
elektronisk registrering av dødsfall og begjæring av gravlegging og/eller kremasjon i tråd 
med sentrale statlige føringer for IKT-bruk i forvaltningen. Dette vil kunne utveksle 
informasjon og godkjenninger mellom alle berørte instanser; lege, helsevesen, den som 
sørger for gravferden, gravleier, folkeregister, politi, gravplassmyndighet, krematorium osv.  
 
For å sikre lokalnivået tilgang til kompetanse bør det opprettes et større fagmiljø som kan 
bistå innenfor bredden av aktuelle temaområder. NFK støtter forslaget om å bygge opp et 
miljø rundt gravplassrådgiveren, eksempelvis tilknyttet et av fylkesmannsembetene.   
 
Utredningens prinsipper  
NFK mener det er et godt grep å basere prioriteringene i utredningen på et prinsipielt 
grunnlag. Dette gir et godt utgangspunkt for en overordnet debatt om de politiske føringene 
utredningen legger. Det blir og enklere å vurdere hvilke hensyn forslag til løsningsmodeller 
og regelendringer tjener.  
 
Etter NFKs skjønn gir prinsippene i hovedsak et godt utgangspunkt for videre utvikling av 
lovverk og ordninger. Men selv om de fleste formuleringene er gode og uttrykker verdier vi i 
hovedsak kan stille oss bak, synes de å mangle en tilstrekkelig forankring. Selv om 
utredningen tar utgangspunkt i gjeldende rett, fremstår argumentasjonen for 
formuleringene mer som påstander enn problemorienterte drøftinger. Utgangspunktet 
baseres i stor grad på rådende praksis og balanseres i liten grad mot eventuelle 
motforestillinger eller alternative posisjoner. Spørsmål som berører ivaretakelse av 
minoriteter og et religiøst mangfold blir i drøftingen til dels sektorintern og viser i liten grad 
hvorfor denne tilpasningen er viktig fra et samfunnsperspektiv. Dette svekker til en viss grad 
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soliditeten i det som fremstår som utredningens grunnlag. NFK savner argumentasjon som 
relaterer gravferd til basisen for velferdsstatens øvrige tjenester og konkrete henvisninger til 
norske og internasjonale lover og rettigheter.  
 
Prinsipp 1 Kremasjon og gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de 
etterlatte 
 
Den norske modellen med rett til fri gravlegging for alle og fri grav i 20 år er så vidt NFK 
erfarer unik. Etter endringene i gravferdsloven med styrket vekt på ivaretakelsen av 
minoriteters og individets interesser, er det naturlig og viktig at gravferdsformene likestilles 
fullt ut. Slik sikres også grupper som velger kremasjon utfra føringer i deres religion, Jf 
utredningens prinsipp 3 og faneparagrafen i Gravferdsloven.    
 
Prinsipp 2 Gravplasser er allmenne og bør bli forvaltet slik at ordningene i hovedsak er felles 
for alle 
 
Gravplassen som et bilde på mangfoldet i samfunnet i stort, sammen med uttrykk for særlige 
lokale forhold, er viktige bidrag til gravplassens verdi som kulturbærer. En segregert 
gravplass vil gi arealer med svekket betydning for de gruppene som ikke har sine gravlagt på 
særskilt tilrettelagte områder. Prinsipp 2 kan bidra til å utvikle gravplassene til et sted som 
ikke bygger opp under oss/dem, men skaper en mangfoldig helhet. Det er viktig å 
tydeliggjøre at dette prinsippet ikke må forstås slik det er til hinder for at det lokalt kan 
anlegges særskilt tilpassede områder eller felt dersom dette synes hensiktsmessig og 
ivaretar enkelte grupper uttalte behov. Det finnes både her til lands og i våre naboland 
eksempler på at slike områder blir til berikelse for helheten og snarere et uttrykk for 
inkludering enn segregering.   
 
3 Forvaltningen skal så langt som mulig legge til rette for at gravlegging skal skje med 
respekt for personlig livssyn og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn 
 
Så vidt NFK kan bedømme har norske gravferdsforvaltninger vært gode på å tilpasse seg de 
største minoritetenes behov. Mindre trossamfunn og ønsker som springer ut av mer 
personlig/individuell livstolkning har antagelig vært vanskeligere å få gehør for. Praksis 
knyttet til et tros- eller livssynssamfunn har stått sterkt. Formuleringen i prinsipp 3 styrker 
det personliges status. NFK mener at individuelle ønsker knyttet til praksis må ivaretas med 
samme tydelighet som livsynssamfunnenes føringer blir nevnt her. Det er en viktig 
forutsetning at det er innbyggeren som har rettigheter knyttet til gravferdspraksisen, ikke 
vedkommendes livssynssamfunn.    
 
4 Lovgivningen skal likestille gravferdsformene  
 
Dette anser NFK som et godt prinsipp. NFK vil like vel fremholde at loven ikke må redusere 
forvaltningenes mulighet til å prioritere bestemte gravformer utfra lokale behov, ambisjoner 
om en bestemt anleggskvalitet, tekniske/naturmessige forhold eller andre relevante hensyn.  
 
Det kan videre problematiseres om de to gravferdsformene fullt ut kan likestilles da 
vesentlige forutsetninger er så ulike. Ved kremasjon sitter man igjen med et ferdig nedbrutt 
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materiale som vil ha svært ulik status for det etterlatte. Det er viktig at lovgiver og 
forvaltningsnivåene evner å tilpasse seg dette mangfoldet. Utvalgets forslag om spredning av 
aske på gravplass og gjeninnføring av kolumbarium er to eksempler på slik tilpasning.   
   
5 Et menneske får èn grav 
 
Her ønsker NFK at formuleringen endres til «Et menneske får èn fri grav». 
 
De siste årene har det skjedd en utvikling i betydningen gravplassen har for den enkelte. 
Fortsatt er den lokale gravplassen et viktig og identitetsformende sted for de som har sine 
gravlagt der. Men for mange kan ikke gravplassen tilby en gravleggingsform som oppleves 
autentisk. Økningen i antall kremasjoner til askespredning er et uttrykk for det. 
Gravferdslovgivningen har til nå langt på vei likestilt urnens og kistens status. Der folk har 
valgt askespredning har man måtte velge bort minnesmerke og/eller plass på kirkegården.  
 
Formuleringen i dette prinsippet følger i stor grad det tradisjonelle synet på gravplassen. Når 
Lovverket slår fast at gravlegging skal skje med respekt for avdøde og intensjonen bak i så 
stor grad var knyttet til tilpasning til kulturelt mangfold, blir det viktig at man er bevisst 
hvorfor grenser settes og hvilke konsekvenser dette får. En del mennesker ønsker å dele 
asken etter kremasjon for gravlegging to ulike steder eller for å spre en del av asken. Dette 
kan bli særlig aktuelt når avdøde har etterlatte i to land. Når loven setter skranker mot en 
slik praksis begrenses noens frihet til å velge slik de ønsker. En slik grense er også en form for 
verdidom. Slike grenser vil stadig måtte trekkes på nytt. Det er påregnelig at utviklingen i 
årene som kommer vil klarere utfordre dagens praktiske og juridiske rammeverk. Da er det 
rimelig å anta at fremtidig regelverk vil være mer rettet mot grenser for ressurser individet 
kan binde opp enn hvilke valg individet i realiteten har. Der loven er reaktiv er det naturlig å 
tenke seg at det prinsipielle grunnlaget for de offentlige gravferdstjenestene i større grad må 
ses i sammenheng med overordnede utviklingstrekk og mulige fremtidige dilemmaer.   
 
6 Med tida blir grava slette og gravminnet tatt bort 
 
I hovedsak er det i norsk gravplassforvaltning lagt opp til at skal kunne gjenbrukes. Unntaket 
er områder hvor tradisjon og/eller nedbrytningsforhold så langt har vært til hinder for dette. 
NFK forstår det slik at gjenbruksprinsippet sammen med tanken om at en grav kun skal 
opprettholdes så lenge det finnes mennesker som minnes den gravlagte ligger bak 
formuleringen av dette prinsippet. Samtidig viser utredningen her til vernebestemmelsene i 
drøftingen.   
 
Da gjenbrukstanken står så sterkt og nedbrytningsutfordringene er såpass store, mener NFK 
at forventingen om en fullstendig nedbrytning bør nedfelles som en del av det prinsipielle 
grunnlaget.  
 
Slik formuleringen fremstår i utredningen understrekes den sosiale dimensjonen i hensynet 
til etterlatte. Det er viktig å huske på at personalhistorie kun er et av flere bevaringskriterier. 
Gjennom lovverket har forvaltningen et ansvar for at bevaringsverdige gravminner kan bli 
stående på gravplassen. Slik sett kan prinsippet bidra til å svekke et helhetlig 
bevaringsarbeid, hvor vern gjennom gjenbruk av gravminne på grav er et virkemiddel.   
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NFK foreslår at formuleringen endres slik at hensynene til nedbrytning, gjenbruk, vern og 
fjerning av gravminner balanseres.    
 
NFKs synspunkter på hovedforslagene 
 
NFK er positiv til at gravleie overtar for begrepet feste.  
 

1) Kremasjonsavgiften fjernes. 
NFK stiller seg bak dette forslaget.  
 

2) 20 års fri grav til alle. Ved gravlegging i festet grav gis 20 avgiftsfrie år 
NFK stiller seg bak dette forslaget. NFK mener for øvrig at det er gode argumenter for at 
frigravsperioden skal følge lokalt fastsatt fredningstid. 
 
    3) Retten til fri grav knyttes ikke til bostedskommune  
Dette forslaget er en naturlig konsekvens av utredningens brukerfokus og representerer et 
tenkesett NFK ønsker velkommen. Like vel ser vi for oss at en slik ordning kan slå skjevt ut for 
en del forvaltninger med økt press på areal og uforutsigelighet. NFK mener derfor at den 
enkelte forvaltnings mulighet til å sette vilkår for gravlegging av utenbygdsboende blir 
avgjørende. Vi mener at krav om kremering bør kunne være et mulig vilkår når særlige 
hensyn tilsier det. Dette representerer ett brudd med et grunnleggende prinsipp i 
utredningen, men vil kunne representere et godt kompromiss i mange tilfeller.  
 
NFK ber videre om at modellen for oppgjør for slike gravlegginger blir utredet grundigere. 
Slik det legges frem i utredningen blir vi usikre på om dette vil fungere i praksis og reflektere 
de store forskjellene på kostnadene knyttet til å anlegge en grav rundt omkring i landet. Det 
er gode argumenter for at oppgjørsordningen bør gjenspeile reelle kostnader for å unngå at 
det bygges billige løsninger hvor anleggskvalitet nedprioriteres.   
 
4) Samme festeavgift for alle graver i samme kommunen  
NFK stiller seg bak dette forslaget. 
 
5) Gravplassforvaltningen overtar NAVs ansvar for betaling av transport av kiste til 
krematorium 
 
NFK anerkjenner anliggendet bak forslaget, men mener det er behov for ytterligere 
modellutvikling og utredning rundt dette spørsmålet før en slik ordning kan innføres.  
 
6) Fylkesmannen overtar bispedømmerådets rolle som statlig myndighet og ankeinstans  
NFK stiller seg bak dette forslaget.  
 
7) Ansvaret for behandling av søknader om askespredning overtas av den lokale 
gravferdsmyndighet. 
NFK stiller seg bak dette forslaget.   
 
8) Det åpnes for gravlegging i kolumbarium og askespredning på gravplass. 
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NFK mener dette er gode forslag som kan representere en berikelse av gravplasskulturen. Vi 
ønsker samtidig at det skal åpnes for gravlegging av aske uten urne og at anlegg for 
spredning av aske i rennende vann på gravplass kommer inn som en mulighet.  
 
Gravkategoriene som her er foreslått innført har alle som forutsetning at asken er ferdig 
nedbrutt materiale. Det er gode grunner til at håndteringen av aske etter kremasjon skal 
reguleres i lovverket. Samtidig er det gode grunner for en liberalisering hvor lovgivers 
hensyn til individets frihet styrkes.  
 
 
 
Forslag til endring i Gravferdslova med forskrift  
 
I tillegg til forslagene til endringer som følger av utvalgets mandat ser NFK grunnlag for 
endringer i flere paragrafer. Vi vil komme tilbake til disse ved en høring om utkast til ny lov 
og forskrift. Vi stiller oss videre til disposisjon dersom departementet ønsker innspill i 
arbeidet med forslaget.  
 
NFK har kommentarer til følgende endringsforslag til Gravferdsloven:  
 
§ 19 Regler om fri grav 
 
Der fredningstiden på en grav er lengre enn 20 år vil ikke gravleier ha samme mulighet til å 
gjenbruke graven som der frigravsperioden og fredningstiden er den samme. Her utfordres 
prinsippet om likestilling mellom gravferdsformene siden man kan gravlegge urner i en grav 
før fredningstiden er ute.   
 
§ 20a 
 
Vi har lite erfaring med hvordan askespredning utfordrer omgivelser, forvaltninger og andre 
instanser. Reguleringen av askespredning slik den fremstår i de to siste leddene i forslaget 
her synes detaljerte i en grad som fremstår noe overdrevet i en lov. NFK mener imidlertid at 
dette kan være formålstjenlig detaljnivå i forskrift. Vi foreslår at de to siste leddene erstattes 
med «Departementet fastsetter nærmere bestemmelser i forskrift» eller tilsvarende.  
 
Forskrift til gravferdslova 
 
§ 1  
Her bør det også komme inn en formulering om krematoriene.  
 
§ 13 
Se kommentar under avsnitt om forskning og statistikk 
 
 
§ 14 
Se kommentar under avsnitt om forskning og statistikk 
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§ 15a  
 
Vr regulering av kolumbarium bør det presiseres at utformingen må gi rom for en 
livssynsåpen praksis knyttet til den enkelte urneplass, mens anlegget som helhet må ha et 
livssynsnøytralt uttrykk. Utredningen legger til grunn en ordliste med begrepsavklaringer.  
Denne er avklarende internt i dokumentet. I en formulering ment for allmenn bruk i en 
forskrift blir det helt avgjørende at det ikke kan være ulik oppfatning om hva begrepene 
betyr. Kravet om et livssynsnøytralt utformet kolumbarium kan forstås som et anlegg som 
ikke gir rom for religiøse eller andre uttrykk knyttet til den enkelte urneplass. I et 
livssynsåpent anlegg ligger det implisitt at ingen religion eller livssyn har verken forrang eller 
stenges ute. De to begrepene relateres videre til to helt ulike tilnærminger til religiøsitet i 
det offentlige rom jf. Stålsett-utvalgets prinsipper.  
 
§ 40 
NFK ser seg ikke i stand til å vurdere om disse tallene representerer et riktig nivå. Vi ser 
heller ikke om de største skjevhetene mellom enkeltkommune blir hensyntatt i tilstrekkelig 
grad. Se forøvrig kommentar til forslag 3.   
 


