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Vedlikehold av krigsgraver – høring forslag til ny forskrift 
 
Forsvarsbygg viser til høring datert 29.september vedrørende forslag til ny forskrift og tilskuddsordning for 

vedlikehold av krigsgraver i Norge, med høringsfrist 15.november 2014 

Forsvarsbygg oversender med dette våre merknader til høringen.  

Forskriften har til hensikt å stadfeste og formalisere en etablert praksis. I hovedsak innebærer Forskriften at ansvaret 

for vedlikehold legges til gravplassmyndigheten, kirkelig fellesråd/menighetsrådet eller kommunen. Unntak fra 

denne hovedregel gjelder for enkelte graver/minnesmerker hvor det er inngått særskilte avtaler som videreføres jf. 

Forskriftens §3 andre ledd.  

For Forsvarsbygg gjelder dette kun Jørstadmoen, ref. merknad til §3 andre ledd, «Departementet har inngått slik 

avtale med Forsvarsbygg om vedlikehold av Jørstadmoen krigsgravplass».  

Iht. brev av 4. januar 2011 fra Forsvarsbygg til Fornyings- og administrasjonsdepartement (FAD) er det bekreftet at 

Forsvarsbygg kan påta seg nærmes angitte vedlikeholdsoppgaver mot dekning av utgifter iht. faktura. Iht. brev av 

31.januar 2011 fra FAD til Forsvarsbygg er den økonomiske rammen satt til kr. 30.000,-   

Ut over dette kan ikke Forsvarsbygg se av høringsdokumentene at Forsvarssektoren er tillagt særskilt 

vedlikeholdsansvar.  

For Trandumskogen vises det til at det er inngått avtale med Ullensaker kommune. Forsvarsbygg har her tidligere 

utført skjøtselstiltak etter avtale med Ullensaker kommune.  

Konklusjon:  

Forsvarsbygg vil videreføre foreliggende avtale vedr. vedlikehold av Jørstadmoen krigskirkegård.  

Eventuelle bidrag på øvrige lokasjoner i tilknytning til våre eiendommer forutsettes utført etter nærmere anmodning 

og avtale med den lokale ansvarlige myndighet jf. Forskriften §2.  

mvh 
Thomas Getz  
  
Forsvarsbygg utleie eiendomsforvaltning grunneiendom og 
SØF-tjenester 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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