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Forslag til endringer i gravferdsforskriften - høring 
 

Kirkevergen i Øksnes vil gi følgende kommentar: 

 

Forskriftens § 5 gjelder stenging av gravplass. Det gis her muligheter for å stenge en gravplass helt 

eller delvis under spesielle forhold. 

 

Vi ønsker at det tas med i forskriften at en gravplass kan stenges helt med følgende begrunnelser; 

- kommunen har ”for mange” gravplasser (i Øksnes med en befolkning på 3600 har vi 8 i 

drift),  

- på 4 av disse har vi i snitt (siste 10 år) 1 – èn - begravelse i året, 

- alle disse gravplassene har etter hvert fått et svært lavt ”befolkningsgrunnlag” som sokner til 

de, og en ligger på ei øy med raskt synkende befolkning (ca. 14 igjen), 

- alle disse gravplassene har mange ledige graver som med få begravelser i året vil gi en 

særdeles lang driftstid før eventuell nedleggelse,  

- driftskostnadene er høye, 

- ved bedrede kommunikasjonsforhold aksepteres det nå i større grad at begravelser kan skje 

på mer sentrale gravplasser. 

 

På en av disse fire har vi fått godkjent en gradvis nedtrapping av drifta (godkjent av kirkegårds-

konsulenten og Sør-Hålogaland bispedømmeråd). Gravplassen ligger på ei øy, som er helt uten 

fastboende, og med kommunikasjon (båt) kun på anrop. Nedtrappingen skjer ved at kun allerede 

festede graver skal kunne benyttes. Det kan ikke etableres nygraver/enkeltgraver eller gjenbruk av 

graver verken til kister eller urner. Bestemmelsen er lagt inn i våre kirkegårdsvedtekter.   

 

Vi finner dette som en god løsning ut fra ovennevnte begrunnelser, og ber om at det gis åpning 

gjennom forskriftene for en slik ordning.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hans J Berntsen 
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