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Høringssvar på NOU 2014:2 Lik og likskap 
 
Oslo bispedeømmeråd behandlet saken på sitt møte 15. september 2014 og fattet følgende 

vedtak (sak 074/14); 

«Oslo bispedømmeråd takker for muligheten til å komme med sin uttalelse til NOU 2014:2 

Høringen. Rådet vil berømme utvalget for de 6 prinsippene som legges til grunn for 

gravferdslovgivningen. Til de ulike forslagene fra utvalget om regelendringer og andre tiltak 

har vi følgende uttalelse: 

A) Bispedømmerådet støtter tanken om juridisk og økonomisk likestilling av de to 

gravferdsformene, slik at det ikke lenger skal være økonomisk belastende å velge 

kremasjon.  

De nevnte forslag til endringer i gravferdsloven §§ 1 og 10 får dette fram på en god måte. 

B) Bispedømmerådet finner også å støtte utvalgets forslag om at befolkningen gis rett til fri 

gravplass uansett hvor en ønsker gravsted, med de økonomiske konsekvenser som dette 

også innebærer. Sånn sett synes de foreslåtte endringene i gravferdsloven § 6 andre og 

tredje ledd å være sakssvarende. 

C) Forslaget om at alle gravlegginger skal utløse 20 betalingsfrie år innebærer utvilsomt at 

det vil bli mer likhet for prinsippet om at all gravlegging er et offentlig ansvar og skal være 

uten kostnad for de etterlatte. Dette støttes av bispedømmerådet. 

D) Utvalgets forslag til tiltak for å få bedre statistikk og mer forskning på gravferdsområdet 

synes vel begrunnet og støttes. 

E) Bispedømmerådet støtter også at bispedømmerådets oppgaver etter gravferdsloven 

overføres til fylkesmennene. 

F) Forutsatt at gravferdsforvaltningen sikres en økonomisk kompensasjon for 

inntektsbortfallet, synes utvalgets forslag vedrørende økonomiske og administrative 

konsekvenser å være velbegrunnet ut fra de foreslåtte endringene. 

G) Når det gjelder forslagene vedrørende askespredning, støttes de endringer som er 

foreslått.» 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Elise Sandnes  e.f.  

stiftsdirektør Magne Sandberg  

 spesialprest/rådgiver  
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