
Høringssvar fra Nidaros bispedømmeråd om endringer i
gravferdsforskriften.

Nidaros biskop har sluttet seg til denne høringsuttalelsen og avgir ikke egen
uttalelse.

Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 28.06.2012.

Bispedømmerådetvil som utgangspunktvisetil gravferdsloven§ 1 der det nå står at
gravleggingskalskjemed respektfor avdødesreligionog livssyn.Nytt i gravferdslovenble
ogsået påleggfor fellesrådet om å innkalle representanter for de religionerog livssynsom er
representert i kommunentil jevnlige møter med fokus på ulike behov knyttet til gravlegging
og gravplass.Skaldisseformuleringene etter bispedømmerådetssynha reell verdi,
forutsettes at lovogforskrift åpner for at ulike behovogsåkan imøtekommes. Det er positivt
å se at forslagtil endringer i forskriften er med å ivaretar dette.

Følgendegjennomgangfølger høringsnotatetsinndeling.

An . unkt 3: Til asnin er til reli i se o livss nsmessi e minoriteter.
Ang.punkt 3.1. Fra«kirkegård»til «gravplass».
Bispedømmerådethar merket segat departementet visertil at navnet på gravplasserikkeer
lovregulertslikat det er anledningtil å bruke begrepet kirkegårdsom en del av navnet på en
konkretgravplass.Det er viktigat dette ikkeendres, men videreføres.

An . unkt 3.2. Særskilttilrettela te raver ved anle av rav lass
I denne paragrafenforeslår dep. et nytt avsnitt:«Ved anlegg,utvidelseog vesentligendring
av gravplass,skalbehovet for særskiltegravervurderes.» Dette vil være med å tydeliggjøre
ansvaretfor tilretteleggingav særskiltegraversomf.eks. muslimskegraver. Praksisi Nidaros
er at dette spørsmålettas opp hvisdet ikke er reflektert i kirkegårdsplanersom kommer inn
for godkjenningtil bispedømmerådet.Det vurderessom positivtat gravforskriftenkanfå slik
bestemmelse.Det burde innebære at dette anliggendetvil følge denne type sakerfra starten
av og dermed måtte etterspørres i mindre grad enn i dag.

An . unkt 3. 3 B r det kunne dis enseresfra kravet om kisteved ravle in ?
Departementet ber om høringsinstansenessynspunkterpå dette.
Dette er en problemstillingsom bispedømmerådethar møtt i møte med representanter fra
Muslimsksocietyi Trondheim. I høringsdokumentetvisesdet til at det i muslimskemiljø kan
være et ønskeom oppheving,samtidigsomdet visestil at det ikkeframstår somet veldig
alvorligproblemfordi muslimerifølge shariaskalfølge lovene i det landet man bor i. Dette
er en erfaring som bispedømmerådetogsåhar.

Bispedømmerådetstøtter dep. vurderingom at det ikkevil være forsvarligå fjerne kravet
om kisteved gravleggingog ved kremasjon.Det er vanskeligå seat det er gode grunner for å
endre på den langetradisjonenvi har på det her i landet. Dette angårogsåoppbevaringog
frakting av avdøde. Derimot anser bispedømmerådetdet somvesentligå åpne for
mulighetentil ikke å anvende kisteved selvegravleggingen når situasjonener begrunnet i
avdødesreligioneller livssyn,kfr. § 1 i gravferdsloven. Bispedømmerådetser for segat
fellesrådet får rett til å dispenserefor dette ogtil å stillevilkår for sitt vedtak, for eksempel



at det er pårørendesomselvfyller igjengraven. Det må liggei sakenat et slikt
dispensasjonsvedtakikke kan påklagesbispedømmerådetut fra tiden en har til rådighetfør
gravleggingskalha skjedd.

An . unkt 3.4 Tilstedeværelseunder kremas'on
Dep. foreslår her et nytt avsnitt i § 32: «Der forholdene liggertil rette for det, bør de
etterlatte gisanledningtil å være til stede under selvekremasjonen.»I paragrafen i dag står
det at det krevessærskilttillatelse fra krematorietsdagligeleder for å kunnevære tilstede
ved kremasjon.Etter bispedømmerådetsyner det viktig i dagenssituasjonå signalisere
ovenfor etterlatte at tilstedeværelsekanvære en naturligting. Bispedømmerådethar videre
merket segat i høringsuttalelsenunderstrekesat tilstedeværelsepraktiseresikke mye og at i
mangekrematorier liggerdet dårligtil rette for dette. Forenkelte trossamfunner selve
kremeringsprosessenviktig. Dette gjelder ogsådelaktighet i den på flere måter. Dep. ser
likevel ikkegrunnlagfor å foreslå regelendringerfor bedre tilretteleggingfor deltakelsei
eksisterendekrematorier. Nye krematorier skalgodkjennesav dep. I denne prosessenvil
anliggendetbligitt oppmerksomhetfra dep. sinsidesiesdet. Bispedømmerådetstøtter at
gravforskriften åpner for at etterlatte gisanledningtil å være tilstede under selve
kremasjonennår forholdene liggertil rette for det. Det må være rimeligå støtte dette ut fra
prinsippetom lik respektfor allesreligionog livssyn.Samtidigvil bispedømmerådet
understrekeat når nye krematorier skalgodkjennesav dep. må forholdene leggestil rette
for muligtilstedeværelsefor etterlatte. Dette må ogsåtilstrebesved ev. ombyggingav
eksisterende krematorier.

Til asnin er til lan- o b nin sloven.
4.1 Anleggmv. av gravplass
Dep. presisererkommunensplikt til å sørgefor at areal avsettestil gravplass.Det visestil at
kommuner kanvære tilbakeholdne med å regulereareal til gravplass.Kirkeligfellesråd har i
for storgrad blitt pådriverog initiativtaker til forarbeid. Bispedømmerådethar også
eksemplerpå at kommuner kan komme på etterskudd her. Det er helt grunnleggendeå ha
tilstrekkeligareal til enhver tid. Bispedømmerådetstøtter endringsforslagetog tror at dette
vil være en hjelp i å tydeliggjørekommunenesplikter på dette området.

Dep. forslårat det i forskriften henvisestil gjeldende retningslinjer for behandlingav støy i
arealplanlegging.Miljøverndepartementet har fastsatt slikeretningslinjerhvoranbefalt
støygrensefor gravplasserer 45 —50 db. Bispedømmerådetstøtter at retningslinjerfor
dette tas inn i forskriftenog at kravet til desibelreguleresi Miljødepartementets
retningslinjer.Dette vil gjøre saksbehandlingog veiledningpå en viktigsak,enklere for
bispedømmerådetog mere presisenn i dag.

Inndelin av rav lass—SOSIstandard
Dep. visertil at Statenskartverk har utarbeidet en ny standardfor fagområdet «Gravplass»i
landetssamordnedeoppleggfor stedfestet informasjon(SOSI).Dette er en digital
landsdekkendemodell. Dep. foreslårat i forskriftens§ 4 innføresen ny digital modell for
inndelingav gravplass.Forslagetinnebærer at det skalforeliggegravkart (tidligeregravplan)
for hvert gravfelt pågravplassenmot tidligere kravom en gravplanfor gravplassen.
Bispedømmerådetstøtter at SOSIstandardeninnførespå alle nyegravplasserog ved
vesentligendring/utvidelseav eksisterendegravplasser.Det er viktigat graver kan påvises
entydig. Dette vurderessom et forbedringsverktøyfor gravplassmyndigheteni såmåte.



Universellutformin
Dep. foreslår ny ordlyd i § 7: «Gravplassenskaltilretteleggesetter gjeldende regler for
universellutforming.» Dette foreslåspå bakgrunnav at gravplasser å regne som «uteareal
rettet mot allmenheten» i henholdtil planog bygningsloven.Bispedømmerådeter gladfor
den skjerpingav kravtil tilgjengelighettil adkomstog parkeringtil gravplasssom dette
innebærer. Dette vil sikreen bedre tilgjengelighettil gravplasserenn det somer tilfelle en
del steder i dag.

Tekniskeendrin er
7.1 Stengingav deler av kirkegården(gravplassen)
Dep. foreslår at mulighetenfor permanent stengingav hele eller deler av gravplassensamt
enkeltgraverfor kistegravleggingtydeliggjøresi forskriften og at det da leggesvekt på at det
må være tungtveiendegrunner for dette. Somtungtveiendegrunner ser dep. for segat
gravstørrelsener mindre enn forskriftensminimumskrav,for liten jorddybde, for høyt
vannspeilog at dette ikke kan utbedres. Det foreslåsvidere at kirkeligfellesrådkanvedta
stengingfor enkeltgrav, mensstengingav hele eller deler av gravplassenmå fastsettesi
vedtektene for gravplassen.Slikstenginggriper inn i festers rettigheter og må kreve
tungtveiendegrunner.

Bispedømmerådethar erfaring med at i dager det eksempler på at bestemmelserom
stengingav hele eller deler av gravplasser tatt inn i vedtektene som såer godkjentav
bispedømmerådet.Det er ogsåeksemplerpå tilsvarendestenginggjort av fellesrådet som
har resultert i klagesakertil bispedømmerådet.Forslagetvurderessom klargjørendefor
saksbehandlingpå dette området og støttes i sin helhet.

7.2 Grunnvannog drenering
Dep. visertil at grunnvannsproblematikker et kjent på problem på en del eldre kirkegårder.
Vannspeiletkan liggehøyre enn 30 cm. under kistebunnsomer kravet. Forå unngå
permanent stengingav kirkegården/berørtegraver, er drenering eneste utvei. Dette kan
være meget følsomt å foreta. Dette er kjente problemstillingerfor bispedømmerådet.For å
sikreat alle forhold er nøyevurdert før dreneringforetas, foreslår dep. at denne type saker
krever bispedømmerådetsgodkjenning.Dep. mener at en må kunneforvente at
bispedømmerådetvil ha kompetanseang. dette noe somvil være en styrkefor denne type
saker. Bispedømmerådetanserat dette er en god måte å sikregod behandlingav denne
type sakerpå.

7.3 Kistegrav
7.3.1 Kravtil jordoverdekning
Dep. sierat Fagmiljøetved Universitetet for miljø- og biovitenskap(UMB) sierat dersom
jordkvaliteten er god og risikofor utvaskingavjord på overflaten liten, anses0,8 m.
jordoverdekningsomtilstrekkeligmot dagenskrav på 1 m.. Det sier segselvat dette vil være
kostnadsreduserendeved anlegningav gravplassfordi en trenger ikkegrave sådypt somfør
og samtidigvil enkelte områder somfør var for grunne kunne brukes. Bispedømmerådet
støtter forslåtte endring. Det sammegjelder at det skalvære en minstejordmengde på 0,3
m. på sideneav kiste.



7.3.2 Fravikelseav størrelsentil kistegrav
Dep. foreslårat «Når særligeforhold tilsier det, kan det i vedtektene fastsettessærskilte
bestemmelsersomfraviker kravenei første ledd.» Bispedømmerådetstøtter forslaget.Selv
om en ikke har møtt behovet for dispensasjonser en for segat det kanoppstå behovfor
dette. Bispedømmerådetser for segat dette vil gjelde ved særligebehovfor å tilrettelegge
for mindre grav enn dagenskravtil kistegrav.

Gravlegging
Dep. spørom lørdagskalinngåi utrykket «virkedag»for gravlegging.Dep. har tilrådd at
dersomgravferdsmyndighetendrivervirksomhetdenne dagen regneslørdagsomvirkedag.
Dette innebærer at hvisbegravelsergjennomførespå lørdag,skallørdagregnessom
virkedagved beregningav frist for gravleggingpå den berørte gravplass.Det er forskjelli
lover på om lørdagregnessomvirkedageller ikke. Bispedømmerådethar merket segat dep.
ber om bispedømmerådetssynspunkti sakeninnbefattet om det bør være ens praksisi hele
landet og om det bør tas inn bestemmelserom anliggendeti gravforskriften.

Bispedømmerådetforeslårat gravforskriftener tydelig på at med virkedagmenesfom.
mandagog tom fredag. Det ansessomviktigå ha ens praksisi landet på dette. Dette vil jo
ikkevære til hinder for at gravferdsmyndighetenut fra særskiltegrunner i enkelte tilfeller
kan åpne for gravferd på lørdag.

Dep. foreslår ogsåå føye til et nytt punkt som krever at en representantfor gravplassen
som hovedregelskalvære tilstede under kistegravlegging.Bispedømmerådetstøtter dette
forslaget,men det må ikke stengefor at etterlatte selvkanfå fylle igjengrav. Dette kanvære
et muslimskønskesom bør etterkommes på bakgrunnav gravferdslovensbestemmelseom
at gravleggingskalskje med respektfor avdødesreligioneller livssyn.Det at etterlatte selv
har fylt igjengraven har ogsådelvisvært gammel kristentradisjon her til lands.
Gravferdsforskriftenmå derfor ikkeforbeholdedette for muslimer,men la det være muligå
gjøre dette for de etterlatte somønskerdet.

Bispedømmerådethar merket segat dep. tydeligvisvurderer urnenedsettelseannerledes.
Det visestil at i enkelte tilfeller i dagenssituasjonkan urnegravenvære åpnet med tanke på
at de etterlatte selvfyller igjen. Dette kanf.eks.skjeetter ordinær arbeidstidfor de ansatte
ved gravplassen.Bispedømmerådetstillerspørsmålom det er rimeligat det er forskjellpå
kistegravog urnegravnår det gjelder tilstedeværelsei en eller annen form fra
gravplassmyndighetensinside. Ut fra det ansvaretgravplassmyndighetenuansett har for
gravplassentotalt sett og dermed for å ha en oversiktover hva somskjerpå gravplassen
trengsdet være lik praksisved beggetyper avgravleggingetter bispedømmerådets
oppfatningdvs.tilstedeværelseav en representantfor gravplassenved beggeformer for
gravlegging.Bispedømmerådetforeslårat det tas inn i gravforskriften.

Bispedømmerådeter ogsåenig i at det er viktigi forskriften å sikreat på en gravplassskal
kun levningeretter menneskergravlegges.Med en slikbestemmelsetilkjennegishvaen
gravplasser tenkt til og det er med å sikrerlikpraksisfor dette.

Anon m o navnet minnelund
Dep. visertil at Navnet minnelundikke er direkte regulert i forskriften i dag. Nidaros
bispedømmehar mangeeks. på navnedeminnelundersom bispedømmerådethar godkjent



ut fra flere paragrafer i forskriften. Det vil være en stor fordel og støtte for denne
gravformenat forskriften omtaler dette samlet i en paragraf som rommer det som har
innarbeidet segsom kjennetegn på navnet minnelundog det somvil kreve godkjenningfra
bispedømmerådet.Bispedømmerådetstøtter at varighet av grav og mulighet for feste
reguleresi vedtektene. Samtidiger bispedømmerådetspørrendetil hvorfor dep. ikke finner
grunnlagfor å kunne åpne for symbolskflytting fra opprinneliggravminnetil navnet
minnelund.Bispedømmerådetmener at det må være grunnlagfor dette og foreslår at det
omtales i denne paragrafen.Samtidigbør det ikke være noen plikt å anleggedenne
gravformen.

Gravminner 


10.1 Dimensjonerpå gravminner
Dep. foreslåren klarere hjemmel for å gi generelle bestemmelserfor unntak fra forskriftens
dimensjonsbegrensningerog at det fastsette i vedtektene for gravplassen.Det at vedtektene
skalgodkjennesav bispedømmerådetvil kunnesikreen ensartet praksis. Det foreslåsogså
at fellesrådet i enkeltsakerkanfravike bestemmelsenmot bispedømmerådet i dag. Etter
bispedømmerådetsoppfatningog erfaring er det viktigat en har mulighet til å kunnefravike
dimensjonsbegrensningenei enkelte sakersamtidigsom det er viktigå sikreen ensartet
praksis.Bispedømmerådetanserforeliggendeforslagå være tjenlig.

10.2 Fundament
Dep. foreslåsen presiseringnår det gjelder fundamentets bredde hvordet i dag ikke er
noen nærmere regulering.Det foreslåsat fundamentets bredde kan være 10 cm. lengre enn
gravminnetsbredde, men fortsatt ikke synligover bakken. Dep. foreslårogsåat det i visse
tilfeller kan stilleskravom pukksetting.Grunnforholdenepå en gravplasskanvære av
mindre tjenlig kvalitet. Bispedømmerådetanserdette somtjenlig presiseringerog støtter
ogsåat kravtil sikringav gravminner kan skjerpeseller lempes i vedtektene mot i dag at
dette håndteressomenkelttilfeller.

10.3 Godkjenningsordning
Bispedømmerådetstøtter at det tas inn bestemmelseom at gravminnet skalplasserespå
anvistplassved merkepinne i fundamentets bakre senter. Dette vil være med å sikre
misforståelserom hvorgravminneskalstå ogdermed indirekte si noe om hvor kisteer
plassert.Dette ansessom et viktigegrep. Her har bispedømmerådeteksempler på at feil kan
bligjort pga. manglendetilvisning.

10.4 Plantefelt
Dette er ikke regulert i dagensforskrift. Bispedømmerådetkjenner til at det er regulert i
gravplassvedtekter.Det er nok noe forskjelligpraksispå gravplassene.Dep. mener at det bør
leggesvekt på lokaletradisjonerog foreslår derfor ikke noen sentral bestemmelseher. Dette
har ikkevært meldt som noe problemområdetil bispedømmekontoret.Det må være rimelig
å støtte vektleggingpå lokale tradisjoner.

Helse- milS o sikkerhet
11.1 Fjerningav implantater før kremasjon
I dagensforskrift står det kun at implantat skalvære operert ut av kroppen. Bispedømerådet
er enig i at fjerning av implantat før kremasjonskaluføresav helsepersonellog at dette ikke
reguleresi gravforskriften,men lovom obduksjonog behandlingav lik. Dette må være en



god måte å løsedette på.

11.2 Kravtil kiste
Det foreslåsat kravtil bredde på kiste reduseresfra 80 cm. til 78 cm. pga.av at
krematorieovneneoftest er 80 cm. brede. Samtidigkan det være behovfor å fravike
bestemmelsender det er mulig. Kistenmå ogsåkunne brenne på en sikkermåte. Det pekes
på at en bestemmelseom dette ikke kanvære uttømmende. Det foreslåsderfor at
krematoriet kanfravike dimensjonsbestemmelsenog kravtil kiste ut fra hensynettil
sikkerhet. Bispedømmerådetstøtter dette.
Det foreslåsat hvisavdøde er lagt i en kistesomikke kan kremeres,skalden somsørgerfor
gravferdengisanledningtil å leggeavdøde i en annen kistesomfyller kravenetil kremasjon
eller at kirkeligfellesråd kangi tillatelse til at kistesom ikke kan kremeresgravlegges.Graven
gisda om nødvendig1,5 m. jordoverdekningeller beleggesmed uendeligfredning.
Bispedømmerådetstøtter dette.

3 Kravtil askeurne
Askeurnersom brukesi dag er ofte forarbeidet i stål. Dep. mener at nedbrytningav urne bør
skjei løpet ev 20 år og at for å sikredet trengsovergangtil organiskmateriale.
Bispedømmerådetmener at det er viktigå støtte dette. Mulighet for raskgjenbrukav grav
er viktigfor å utnytte gravplassarealpå en best muligmåte.

11.4 Gjenvinningav metallrester etter kremasjon
Dep. foreslårat det åpneseksplisitti forskriftenfor å gjenvinnemetallrester ved kremering. I
Norgekremeresca. 15 000 hvert år. Dette medfører ca. 5 tonn metall. Bispedømmerådet
mener at gjenvinningvil være et miljømessigbedre alternativ enn nedgravingunder kister
pågravplasssom er det naturligealternativet i dag.Gjenvinningmå kunne skjepå en slik
måte at det ikkevirker støtende på etterlatte.

M ndi het til å fravike forskriften står i h rin snotatet som unkt 11
Bispedømmerådetmener at det er gode forvaltningsmessigegrep å tydeliggjørekirkelig
fellesrådsmyndighettil å fravike forskriften i enkeltsakerog bispedømmerådetsadgangtil å
fravike forskriftener gjennomgenerelle bestemmelseri vedtektene for gravplass.Uansett
blirjo bispedømmerådetklageinstanspå enkeltvedtakfattet av fellesrådet hvisikke
klageadganger unntatt.

konomiskeo administrativekonsekvenser står som unkt 12 i h rin en
Dep. leggertil grunn at forslagenehverkenfor segeller samletvil medføre vesentlige
administrativeeller økonomiskekonsekvenser.Det pekespå at selvom enkeltståendesaker
periodeviskan kreve noe mere tid antas det at dette vil jevne segut over tid. Enserfor seg
at kanvil bli en tidsmessiggevinstover tid å innføre SOSI-standard.Det kan ogsåsparesnoe
tid ved at flere ting kan avgjøreslokalt. Bispedømmerådethar merket segdette og støtter
dette i hovedsak,men vil samtidigunderstrekefølgende. Når det gjelder SOSImangler
bispedømmerådeteksaktkunnskapfor å kunnevurdere investerings-og driftskostnader
knyttet til dette. Etter departementets vurderingvil økte kostnaderpå kort siktsparesinn
ved en effektivitetsgevinstsystemetgir over tid. Ut fra bispedømmerådetsståstedansesdet
somviktigat dep. følger dette for å se ut fra erfaringer om dette blir somforutsatt. Hvis
ikke må dep. sørgefor at fellesrådene sikresøkonomiskdekning for økte kostnader.


