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Saksfremsti IIing
Viser til tilsendte dokument - "Forslag til endringer i gravferdsforskriften - Høring"
Viser også til tilsendte dokument - "Endringer i gravferdsloven og kirkeloven."

Forskriften er sendt til høring - se høringslisten.

Hva er endret?
Gravferdsloven og gravferdsforskriftene berører fellesrådet i aller høyeste grad, da det er et stort
ansvar for kirkelige fellesrådene da det er de som forvalter kirkegårdene i kommunene.

Det er gjort flere endringer - mange av endringene skyldes nøytralisering av navnet på grunn av
tilpasninger til livssynsmessige minoriteter. Derfor er det flere paragrafer som er endret fra
"kirkegård" til "gravplass", fra "kirkegårdsplan" til "gravplassplan", fra "gravplan" til "gravkart".

Det er gjort endringer i § 2 - Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass og
skal selv regulere slikt areal etter kapittel 12 i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).... Dette har betydning for eventuell nyanlegg.

Videre er det nye krav om (SOSI) og at hver grav skal ha egen ID i henhold til standard fastsatt
av Statens kartverk. Der (SOSI) standarden ikke er innført, skal likevel hver gravplass, hvert
gravfelt og hver grav ha sin egen ID.

Det er gjort endringer i forskriften om dybden på grav - "kisten skal plasseres slik at den har
minst 0,8 meterjordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider."

Videre er det gjort en god del endringer på grunn av tilpassninger til det som praktiseres i dag
for å at forskriftene skal stemme med praksis.

Økonomiske og administrative konserkvenser.

Departementet legger til grunn at forslagene ikke, verken hver for seg eller samlet, vil medføre
vesentlige adminisstrative eller økonomiske konsekvenser. (SOSI-standarden) vil bare gjelde
ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass.

Flere forslag innebærer at kirkelig fellesråd gis ny myndighet til å dispensere fra forskriften.
Dette kan i noen grad innebære økt saksmengde for fellesrådet.

Noen av endringen kan føre til at vedtekter for kirkegårdene i Loppa må tilpasses de nye
forskirftene.



Høringen:
Departementet ber om høringsinstansens synspunkter på dette spørsmål?.

Etter departementes oppfatning kunne det være aktuelt at den lokale gravferdsmyndigheten
fikk adgang til å dispensere fra kistekravet ved gravlegging når et ønske om gravlegging uten
kiste er begrunnet i avdødes religion eller luvssyn, jf. også fanebestemmelsen i gravferdsloven
§1 første ledd. kirkelig fellesråd bør i tilfellet kunne stille vilkår for at slikt vedtak, for eksempel at
de etterlatte selv fyller igjen graven.

Departepemtet vil be om høringsinstansens synspunkter på hva som vil være den mest
hensiktsmessige tolkningen av utrykket "virkedager" i gravferdsloven, om det bør legges til rette
for en mest mulig felles praksis i hele landet og om det eventuelt bør tas inn bestemmelser om
spørsmålet i gravferdsforskriften.

Spørsmålene bør diskuteres i fellesrådet, hvor vidt det vil få konsekvenser for oss og hva vi
mener er mest hensiktsmessig.

Jeg legger saken fram uten innstilling.

Forslag til vedtak
Ingen.

Vedtak
Loppa kirkelige fellesråds har følgende synspunkter på Det kongelige fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementets spørsmål til forslag til endringer i gravferdsforskriften -
høring?.

Etter departementes oppfatning kunne det være aktuelt at den lokale gravferdsmyndigheten
fikk adgang til å dispensere fra kistekravet ved gravlegging når et ønske om gravlegging uten
kiste er begrunnet i avdødes religion eller luvssyn, jf. også fanebestemmelsen i gravferdsloven
§1 første ledd, kirkelig fellesråd bør i tilfellet kunne stille vilkår for at slikt vedtak, for eksempel at
de etterlatte selv fyller igjen graven.

Loppa kirkelige fellesråd svarer følgende:

Gravferdsmyndigheten tar opp grav og klargjør denne for begravelse, men de etterlatte må selv
legge den avdøde i graven og lukke graven igjen. Grevferdsmyndigheten stiller med nødvendige
graveredskaper.

Departepemtet vil be om høringsinstansens synspunkter på hva som vil være den mest
hensiktsmessige tolkningen av utrykket "virkedager" i gravferdsloven, om det bør legges til rette
for en mest mulig felles praksis i hele landet og om det eventuelt bør tas inn bestemmelser om
spørsmålet i gravferdsforskriften.

Loppa kirkelige fellesråd svarer følgende:

Gravferdsmyndigheten praktiserer "virkedager" fra og med mandag til og med fredag. Lørdag og
søndag er fradager. Det bør være felles praksis i hele landet og nedfelles i både gravferdsloven
og gravferdsforskriften.

Enstemmig vedtatt.



Rett utskrift
Ø f , den 24. oktober 2012

Helene Benjamins n
kirkeverge/daglig leder
sekretær

Utskrift sendes Det kongelige fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement.


