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HØRINGSUTTALELSE
FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDSFORSKRIFTEN

Det vises til departementets rundskriv av 26. juni 2012 med invitasjon til kirkelige fellesråd om å
avgi sin høringsuttalelse til forslaget til endringer i gravferdsforskriften. Frogn kirkelige fellesråd
har gjennomgått forslaget til endringer og ønsker med dette å gi følgende kommentarer:

Fellesrådet gir bare kommentarer til punkter hvor vi spesielt vil understreke viktigheten av en
endring eller der det er stilt konkrete spørsmål til konkrete forhold. De øvrige forslagene til
endringer har fellesrådet ingen innsigelser eller kommentarer til. Følgende punkter vil vi
kommentere:

Begrepet kirkegård / gravplass: Så lenge man fortsatt får benytte det gamle navnet kirkegård
når gravplassen er knyttet til en kirke støttes forslaget. I vårt område er kirkens navn nært
knyttet til begrepet kirkegård og vi ønsker ikke å endre dette.

Vi støtter viktigheten av at kirken som gravferdsmyndighet må gjøre sitt ytterste for å
tilrettelegge for at også andre trossamfunn får sine behov og tradisjoner ivaretatt, innenfor
visse grenser og på visse forutsetninger. Frogn kirkegård har avsatt gravplass tilrettelagt for
muslimsk gravlegging. Livssynsnøytralt seremoni rom er også noe som planlegges ivaretatt
i et nytt felles kulturhus og kirke i Drøbak.

Spørsmålet om kirkelig fellesråd gis myndighet til å fravike kistekravet ved gravlegging: vi
støtter ikke en slik ordning. Krav om kiste bør være ufravikelig, ikke minst av hensyn til
personale som er involvert i forberedelse og gjennomføring av seremoni og gravlegging. Så
langt vi har brakt i erfaring er gravlegging uten kiste ikke religiøst fundert, men kulturelt og
praktisk ved at man i en del land ikke har jordsmonn som tillater gravlegging, slik at liket
legges oppe på bakken og dekkes til med stein og jord.

Det støttes at representant for gravplassen skal være tilstede under kistegravlegging. Vi
mener også at dette må være hovedregelen ved urnenedsettelser.
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Vi støtter absolutt at bare levninger av mennesker kan gravlegges på en kirkegård. Vi får et
stadig større antall forespørsler om å sette ned urner / gravlegge dyr sammen med sine eiere
og mener her det må være en fast regel som ikke tillater dette. Dyr skal gravlegges andre
steder, uansett nært forhold til sin eier.

En fleksibilitet til å gi regler knyttet til anonym og navnet minnelund gjennom gravplassens
vedtekter lokalt støttes, også åpning for at navneplate kan settes opp for folk som er
omkommet andre steder og ikke kan gravlegges. Vi støtter også at det ikke gis adgang til
symbolsk flytting fra et opprinnelig gravsted / gravminne til navnet minnelund.

Vi mener at lørdag ikke skal regnes med som virkedag nå man beregner frist for
gravlegging.

Dette var våre kommentarer til de foreslåtte endringene i den nye gravforskriften.

Med vennlig hilsen

I

Thor-ArneProis

Daglig leder/ kirkeverge
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