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Hørin - FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDSFORSKRIFTEN

Drammen kirkelige fellesråd tar utfordringen med å kommentere forslagene fra Det kongelige fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartement i høringen til "Forslag om endringer i forskrift 10.januar 1997 nr.16 til lov
om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)".
Drammen kirkelige fellesråd behandlet forslaget i Sak 42/12 i sitt møte den 22.10.2012, og vil derfor sende inn
de nedenfor nevnte kommentarer til høringsforslaget.

Det er kun kommentert på de punkter der fellesrådet er uenig i forslaget eller vil understreke enkelte forhold.
Departementets øvrige forslag har fellesrådets tilslutning.

3.1 Fra kirkegård til gravplass
Fellesrådet tilslutter seg justeringer av begrepene tilpasset gravferdslovens begrepsbruk, men mener det er viktig
med Departementets understreking at kirkegård fortsatt kan brukes som en del av navnet på en konkret gravplass.

3.2 Bør det kunne dispenseres fra kravet om kiste ved gravlegging?
Nei. Fellesrådet ser flere praktiske problemer og etiske spørsmål ved endring av tradisjonen med gravlegging i
kister ved gravplassene, enn fordelene ved å kunne åpne for dette.

5 Inndeling av gravplass
Digitalt standardisert gravplasskart som er likt i hele landet er en god hjelp for mange gravplasser, men det vil
koste penger, og Departementet bør tildele engangsmidler til gravplassmyndigheten for innarbeidelse av dette.

7.3.1 Krav til jordoverdekning
Fellesrådet tilslutter seg dette punktet om generell endring av minstemål på jordoverdekning fra 1,0meter til 0,8
meter. Dette vil lette bruken av flere av kirkegårdene i Drammen med svært dårlige leire-/jordforhold.

8 Gravlegging
Gravlegging innen 10 virkedager. Fellesrådet tilslutter seg forslaget om at lørdagen ikke skal
regnes med som virkedag i denne sammenheng.
En representantfor gravplassen skal som hovedregel være tilstede under kistebegravelse.
Dette er viktig for kirkegårdens drift og sikkerhet for verdige forhold. Ordet "som hovedregel"
kan fiernes for bedre presisering av dette. I tillegg bør det også være ansatt tilstede ved
urnebegravelse.
Spørsmål om gravlegging av kjæledyr? Det må bare gravlegges levninger etter mennesker.

11.3 Krav til askeurne
Fellesrådet vil påpeke en mulig uklarhet i §10. Kremasjon, hvor det er krav om forsegling av urne. Mange
begravelsesbyråer selger urner av bl.a. trevirke som kun har ordinære skruer som fester lokket. Det er uklart om
dette er tilfredsstillende "forsegling"? Dersom "forsegling" bare betyr "tilstrekkelig festet", så er skruer
tilstrekkelig, men dersom "forsegling" betyr at urnen ikke skal kunne åpnes uten at dette er tydelig synlig, så kan
"flergangsskruer" ikke benyttes! Vi ber om at dette klargjøres eller presiseres.
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