
Svar på høring vedr endring av gravferdsforskriften 

3 Tilpasninger til religiøse og livssynsmessige minoriteter 

3.1 Fra «kirkegård» til «gravplass» 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd syns det er ok. Men samtidig mener vi at det er viktig at vi 

fortsatt kan bruk begrepet kirkegård der det er naturlig, f.eks. gravplasser som ligger i tilknytning til 

kirkene. Bamble kirkelige fellesråd mener at det ikke bør tas i bruk ordet «gravplass», men heller 

konsekvent bruke ordet « gravlund» når det skal endres fra kirkegård i lovverket. 

3.2 Særskilte tilrettelagte graver ved anlegg av gravplass 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd syns det er ok. Samtidig er det viktig å understreke at det kan 

vurderes ikke at det er et pålegg. 

3.3 Bør det kunne dispenseres fra krav om kiste ved gravlegging? 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig med departementet om at det ikke vil være forsvarlig å 

fjerne kravet om kiste ved gravlegging og ved kremasjon.  

Departementet mener at det kunne være en løsning at den lokale gravferdsmyndigheten fikk adgang til 

dispensere fra kistekravet. Dette er Bamble kirkelig fellesråd svært uenig i p.g.a. to ting. For det første 

ville det da nasjonalt bli svært ulik behandling av dette kravet, samtidig som det vil være til stor 

belastning for gravferdspersonalet. 

3.4 Tilstedeværelse under kremasjon 

Uttalelse: Bamble kirkelig fellesråd unnlater å svare på dette, da vi ikke har krematorium eller 

signaler på at vi skal får krematorium i vårt område. Vi overlater dette spørsmålet til de fellesrådene 

som har krematorier og erfaringer med det. 

4 Tilpasninger til plan og bygningslovgivningen 

4.1 Anlegg mv. gravplass 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig at kommunen skal plikte å og sette av arealer til 

anleggelse av nye kirkegårder. 

4.2 Byggetillatelse og ferdigattest 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enige i at det skal kreves byggetillatelse og ferdigattest ved 

utvidelse og vesentlig endring av gravplass etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

5 Inndeling av gravplass-SOSI-standard 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enige i at gravplassen bør inn på SOSI-systemet, og at dette er 

noe som må tas høyde for ved nyanleggelse og ved større endringer av gravplasser. 

 

 



6 Universell utforming 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig det som departementet har satt i høringen. 

7 Tekniske endringer 

7.1 Stenging av deler av gravplass. 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

7.2 Grunnvann og drenering 

Uttalelser: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

7.3 Kistegrav 

7.3.1 Krav til jordoverdekning 

Uttalelser: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. Men det er viktig å presisere at 

det ved for lite jordoverdekning må byttes gravsted, eller de pårørende må velg kremasjon for den 

døde. 

7.3.2. Fravikelse av størrelse til kistegrav 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd syns det virker komplisert å fravike kravene fra grav til grav, da 

det lett kan gå utover gravsted som må ligge ved siden av den aktuelle graven. Det bør ved slike 

tilfeller evt fravikes krav til kistegrav feltvis. 

8 Gravlegging 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd mener at mandag til fredag bør ses på som virkedager, ikke ta 

med lørdag i denne sammenheng. Dette fordi at vi skal ha mulighet til å ha mest lik telling av 

virkedager over hele landet, slik at praksisen ikke blir forskjellig fra kommune til kommune. 

Vedr om pårørende kan være alene ved urnenedsettelse: Bamble kirkelige fellesråd stiller seg 

kritisk til dette, da det kan være pårørende som f.eks. kunne ha ønske om å ta urnen med seg. Hvis de 

pårørende har anledning til å være alene ved urnenedsettelsen har ikke gravferdsmyndigheten mulighet 

til å ha kontroll på dette.  

Vedr. muslimske graver: Der bør også gravferdsmyndigheten være tilstede ved gravlegging. Slik at 

myndigheten på kirkegården kan være sikker på at ting går riktig for seg og for at sikkerheten for de 

pårørende på gravstedet overholdes. 

Vedr. at det på gravplassen bare kan gravlegges levninger av mennesker: Bamble kirkelige 

fellesråd er enig i det som står i høringen. Altså ikke levninger av dyr, kosebamser o.l. 

9 Anonym og navnet minnelund 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

 



10 Gravminner 

10.1 Dimensjoner på gravminner 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

10.2 Fundament 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd mener at ved visse grunnforhold har kravet til pukksetting i 

høringen liten betydning, da må evt pukksettingen være bredere og lenger enn fundamentet. 

10.3 Godkjenningsordning                                                                                                                   

Gravminnet skal plasseres på anvist plass med merkepinne plassert i fundamentets bakre senter. 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

10.4 Plantefelt 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

11 Helse miljø og sikkerhet 

11.1 Fjerning av implanter før kremasjon 

Uttalelse: Bamble kirkelig fellesråd unnlater å svare på dette, da vi ikke har krematorium eller 

signaler på at vi skal få krematorium i vårt område. Vi overlater dette spørsmålet til de fellesrådene 

som har krematorier og erfaringer med det. 

11.2 Krav til kiste 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

11.3 Krav til askeurne 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

11.4 Gjenvinning av metallrester etter kremasjon 

Uttalelse: Bamble kirkelig fellesråd unnlater å svare på dette, da vi ikke har krematorium eller 

signaler på at vi skal får krematorium i vårt område. Vi overlater dette spørsmålet til de fellesrådene 

som har krematorier og erfaringer med det. 

12 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Uttalelse: Bamble kirkelige fellesråd er enig i det som står i høringen. 

 

 

 

 


