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HØRINGSSVAR PÅ NOU 2014:2 «LIK OG LIKSKAP». 

Høringssvar fra Sørreisa kirkelige fellesråd: 

 

Sak 48/2014 Høring NOU 2014:2 « Lik og likskap» 

Vedtak/ enstemmig: 

A. Sørreisa kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til de 6 prinsippene for gravferdslovgivningen 
som følger av NOU 2014:2 
 

1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte 
2. Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle 
3. Forvaltningen skal legge til rette for at gravleggingen skjer med respekt for personlig livssyn 

og i tråd med føringene til vedkommende livssyn. 
4. Lovverket skal likestille gravferdsformene (kistegravlegging og kremasjon) og ikke stimulere 

til å velge den ene framfor den andre. 
5. Ett menneske får en grav. 
6. Med tiden blir gravminnet slettet og gravminnet tatt bort. 

 
B. Sørreisa kirkelige fellesråd vil i tillegg at følgende presiseres i endringer i lovverket: 

 
1. Utgifter ved kremasjon, her under transport til krematoriet, kremering m.v. dekkes i sin 

helhet av kommunen. 
2. Reservert grav skal være frigrav fra den dagen den tas i bruk og inntil festeavgift / leieavgift 

inntreffer. (Underforstått at det er lokale vedtekter for festeavgiften).  
3. Gravferdsforskriftens § 16 tilpasses også nord norske forhold med reelt antall år for når tid 

det er formålstjenlig å la festeavgiften inntreffe i forhold til en nord norsk gravs nødvendige 
levetid mht. mulighet for gjenbruk.  

4. Lov og forskrift § 18 og 27 må også tilpasses nord norske forhold. Levetiden på en nord norsk 
uten tradisjon for gjenbruk og lang forråtnelsesprosess tilsier flere graver som når 60 år og 
fare for langt større mengde bevaringsgravminner og derved større utgifter.  Forskriften § 16 
og «verneparagrafene» bør henge sammen. I Nord Norge bør det være minimum 80 år før et 
gravminne skal til fylkeskommunal vurdering for verning.  

5. Utforming av bevaringsplaner skal være et fylkeskommunalt ansvar etter prinsippet om at 
det bør være like planer for et større område.   

6. Bevaring av gravminner (Gravferdsloven § 18 og Forskriften § 27).Da det er svært få 
kommuner som har utarbeidet bevaringsplan og startet arbeidet er det usikkert hvor stort 
omfanget kan bli. Utgifter i tilknytning til bevaring av gravminner må dekkes ved statlig 



bevilgning  (fylket) etter regning fra fellesrådet. Tilsynet og ansvaret legges hos 
gravferdsforvaltningen. Ankeinstans Fylkesmannen. 

7. Kriterier for bevaring av gravminner presiseres nærmere, …… dersom et gravminnes skal 
bevares ut fra en persons historie er det fordi den fremkommer av gravminnet slik § 27 
omtaler og IKKE på bakgrunn av at noen som lever husker personen. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rachel Vangen Hoholm 
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