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Høring —forslag til endringer i gravferdsforskriften
Hol kirkelige fellesråd har i møte 30.10.12 sak 36 behandlet saken og avgir følgende
høringssvar.:

3. Tilpasninger til religiøse og livssynsmessige minoriteter.
3.3 Bør det kunne dispenseres fra kravet om kiste ved gravlegging?
Vi forstår at det kan være ønskelig ut fra religiøs tradisjon. Vi ønsker likevel ikke at det
skal kunne dispenseres fra dette, selv om det legges opp til at det kan settes vilkår. Vi
ser problemer i forhold til hva som skal brukes i stedet for kiste ved transport og
oppbevaring frem til gravlegging. Vi ser det også som et problem i forhold til hms-
krav, estetikk og hygiene for de som har som arbeidsoppgave å håndtere lik. Om en
skulle gå for dette, må det tydelig fremkomme at ansvaret for transport og oppbevaring
må være den som besørger gravferden sitt ansvar.

3.4 Tilstedeværelse under kremasjon
Vi stiller oss bak forslaget dersom det tilrettelegges for det.

4.1 Anlegg mv. av gravplass
Viktig at det tas med at det ved utvidelse av gravplass også skal omfatte en
buffersone mellom gravplassareal og naboskap der det er mulig.

5. Inndeling av gravplass SOSI-standard
Vi kan ikke helt se formålet med dette og er skeptisk mht de økonomiske
konsekvensene. Dersom dette blir et krav må konsekvens tydeliggjøres for kommunen
som har det økonomiske ansvaret.

7.3 Kistegrav
7.3.1 Krav til jordoverdekking reduseres til 0,80 m. Det er en formålstjenlig regel,
men det må samtidig få konsekvens for jordoverdekking av urner der de settes ned i
kistegraver. Denne må da sette til 0,40 m.
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8. Gravlegging
Fra 8-10 dager. Lørdag er ikke virkedag i denne sammenhengen.

- Ja, fellesrådets vedtak om gravleggingstidspunkt er endelig, kan ikke påklages.
Gravferdsansatt skal alltid være til stede ved kistebegravelse og urnenedsettelse,

pårørende kan likevel selv stå for selve begravelsen og igjenfylling av graven

Gravplassene er kun for levninger etter mennesker, ikke kjæledyr

Porter og gjerder
Det er i dag krav om gjerde og porter på gravplassene. Vi mener det i noen tilfeller
ikke er hensiktsmessig eller praktisk mulig og tilrår at det må kunne dispenseres fra
dette. Men det må være en tydelig markert inngang/overgang som avgrenser området
fra landskapet/bebyggelse omkring og forteller noe om at dette er et annerledes
parkområde.

Med vennlig hilsen
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