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Forslag til endringer i gravferdsforskriften - høringssvar

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement har sendt ut høringsnotat i forbindelse med forslag til
endringer i gravferdsforskriftene. Høringsfrist er satt til 1.november 2012.

Bakgrunn for endringene er utviklingen som har skjedd siden forskriftene ble vedtatt 10.januar 1997.
Kongsvinger kirkelige fellesråd (KKF)støtter i hovedsak forslagene til endringer, men vil gi noen
kommentarer til enkelte av paragrafene.

Til § 3 pkt c

KKF tiltrer vurderingen om at det er behov for å få forsterket denne delen av forskriften, slik at det skal
kreves jord med god gjennomslippelighet (permeabilitet) og at det skal foreligge kornfordelingskurve
sammen med planen for gravplassen.

Til § 4 

Det er for KKF uklart hva som menes med "rekker og kolonner", slik også Sarpsborg kirkelige fellesråd
uttrykker det. Vi, som de, oppfatter at "kolonne" er et uklart uttrykk, som ikke benyttes som begrep om
gravlokalisering. "Kolonne" i matematisk sammenheng er å forstå som en vertikal tallrekke i en tabell. Det
er ikke det samme som "rekkenummer" som det egentlig siktes til her. Rekker må nødvendigvis heller ikke
ligge slik at gravene danner kolonner (som nevnt ovenfor). Fellesrådet foreslår derfor at § 4 første ledd i
stedet kan 1ydesom følgende:
"Gravplass inndeles i gravfelt. Hvert gravfelt inndeles normalt med graver ordnet i rekker."

KKF er meget fornøyd med kravene om gravkart, og at gravene skal være stedfestet ved hjelp av
koordinater.

Til § 5

Endringer og vedtak om stenginger for kistegravlegginger er vesentlige inngrep i familiers bruksrett av
gravsteder. KKF mener at fellesrådene har en viktig informasjonsplikt overfor berørte parter før vedtak
fattes og at en varslingstid på 3 uker er altfor kort tid.

§ 12

KKF anbefaler en praksis hvor lørdag og søndag og bevegelige helligdager ikke medregnes som virkedager.
KKF ønsker ikke å gi åpning til å foreta urnenedsettelser utenom arbeidstid for sine ansatte.

§ 28

Vi støtter departementets forslag om at det ikke kan gis dispensasjon fra kravet om kiste
ved gravlegging og kremasjon.


