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Molde kirkelige fellesråd - uttale til revisjon av gravferdsforskriften.  
Vi viser til høringsbrev datert 28.06.2012 der det bes om uttale til forslag til endringer i gravferdsforskriften. Molde 

kirkelige fellesråd behandlet saken i møte 29.10.2012, sak 027/12 Gravferdsloven – uttale til revisjon av forskrift. 

Fellesrådet vil med dette gi innspill til endringsforslagene. 

 

Departementets forslag til endringer i gravferdsforskriften anses i hovedsak som tjenlige forslag der mange av 

utfordringene i dagens gravferdsforvaltning løses. Fellesrådet finner det bra at det nå gis enda flere muligheter til å 

imøtekomme tros og livssyn utover Den norske kirke, og mener at forskriftsendringene i hovedsak bidrar slik til å 

minske muligheten for diskriminering i forvaltningen. Forslag av mer “teknisk” art bidrar dessuten til å løse flere 

problemstillinger en har måttet forholde seg til i forvaltningen så langt.  

 

Fellesrådet velger å ikke kommentere de endringsforslag en er enige i. En velger derfor å knytte kommentarer kun til de 

punkter der en ønsker å påpeke endring/presisering i forhold til departementets forslag. Nummereringen følger 

nummerering i høringsnotatet. 

 

Vedr. pkt. 3.3 Dispensasjon fra krav om kiste ved gravlegging. 

Med bakgrunn i å forsøke og imøtekomme ønsker fra enkelte livssyn ser Molde kirkelige fellesråd det som naturlig at 

denne muligheten kan gis forutsatt at kravene til hygiene og HMS (arbeidsforhold for ansatte) ivaretas forsvarlig. 

Fellesrådet finner det naturlig at det bør legges til rette for at pårørende selv kan være med på å lukke graven.  

 

Vedr. pkt 7.3.1 Krav til jordoverdekning. 

Fellerådet er enige i at krav til jordoverdekning over kiste settes til min 0,8 m. Imidlertid kan denne endringen medføre 

at det kan bli vanskelig å imøtekomme krav til 0,5 m jordoverdekning over urne når denne settes over kiste i kistegrav. 

Det foreslås derfor at krav til jordoverdekning over urne endres fra 0,5 m til 0,4 m.  

 

Vedr. pkt 8 Gravlegging 

Molde  kirkelige fellesråd finner at siden det i praksis ikke gjennomføres begravelser på lørdager, bør lørdag ikke 

regnes som virkedag i denne sammenhengen.  

 

Vedr pkt 9 Anonym og navnet gravlund. 

I tillegg for at det åpnes for at personer som ikke har egen grav (er omkommet på havet, i krig eller liknende) kan få 

navnet påført minnesmerke ved navnet minnelund, vil Molde kirkelige fellesråd foreslå at det presiseres i 

kommentarene til forskriften at dette også kan gjelde i de tilfeller der dødfødte barn/fostre tidligere ble gravlagt uten 

foreldrenes kjennskap til hvor de ble gravlagt og med det ikke ble gitt mulighet til egen grav/gravminne. Vi tror dette vil 

kunne ivareta et sjelsørgerisk perspektiv for disse pårørende.  

 

Molde kirkelige fellesråd foreslår i tilknytning til opprettelse av navnet minnelund at det vurderes om det skal kunne 

åpnes for å gi mulighet til at pårørende til gravlagte før gravplassen tilbyr navnet minnelund, skal kunne foreta 

symbolsk flytting av navn fra eksisterende gravminne til felles gravminne ved navnet minnelund. Dette for å kunne 

imøtekomme tidligere gravlagte som i utgangspunktet ønsket dette, men som ikke hadde mulighet grunnet manglende 

tilbud. En slik mulighet forutsetter at regler for festetid for disse gravene opprettholdes slik at det felles gravminnet ikke 

får form av en “tidsuavgrenset” minneplakett. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Hans Jakob Nes 

Kirkeverge 
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