
 DEN NORSKE KIRKE 
 Orkdal kirkelige fellesråd 
 
 
 
Utskrift fra møtebok 27.09.2012 

 

Sak 34 / 12 Høring Gravferdsforskriftene 

I samband med at ny Gravferdslov ble vedtatt siste år, er det laga forslag til 
Gravferdsforskriftene.  De er sendt ut på høring, bl.a til alle kirkelige fellesråd.   
 
 
Vedtak: 
Følgende uttalelse gis fra Orkdal kirkelige fellesråd: 
Det kreves etter gravferdsforskriften § 28 at det benyttes kiste ved gravlegging og 
kremasjon. Dette kravet er blitt beskrevet som en utfordring for en del medlemmer av 
muslimske trossamfunn.  
Til pkt. 3.3: 
Orkdal kirkelige fellesråd er enig med departementet i at det ikke vil være forsvarlig å 
fjerne kravet om kiste ved gravlegging.  Problemet er trolig i praksis såpass begrenset at 
det heller ikke er nødvendig med lokal dispensasjonsadgang så lenge departementet har 
adgang til å dispensere etter forskriftens § 39.  
Til pkt. 4.1: 
Fellesrådet er enig i departementets forslag til endringer i § 2 i forskriften, der kommunen 
pålegges en plikt til selv å regulere tilstrekkelig areal til gravplass. Det er uheldig dersom 
fellesrådet tvinges til selv å utføre og finansiere regulering fordi kommunen forholder seg 
passiv i forhold til å sørge for tilstrekkelig antall gravplasser.  
Til pkt. 7.1: 
Forskriften § 5 andre ledd gir i dag adgang for fellesrådet til å stenge hele eller deler av en 
gravplass midlertidig for gravlegging dersom det er nødvendig. Orkdal kirkelige fellesråd er 
enig i departementets forslag til endring, som innebærer at slik stenging skal kunne skje 
permanent dersom gravstørrelse, jorddybde eller grunnvannsstand ikke samsvarer med 
forskriftens krav.  
Til pkt. 7.3.1: 
Gjeldende forskrift krever 1 m jordoverdekning og minst 0,3 m jorddybde under 
kistebunnen. Fellesrådet er betenkt over forslaget om å redusere kravet til jordoverdekning 
til 0,8 m og å innføre et krav til minst 0,3 m jord på alle sider.  
Til pkt. 8: 
Departementet reiser spørsmålet om forståelsen av uttrykket ”virkedager” i forhold til 
bestemmelsene om tidspunkt for gravlegging. Departementet har lagt til grunn at lørdag 
regnes som virkedag i gravferdsloven bare dersom den aktuelle gravferdsmyndigheten 
driver virksomhet denne dagen.  
 Orkdal kirkelige fellesråd mener det er viktig med en ensartet praksis over hele landet og 
foreslår at lørdag regnes som virkedag etter gravferdsloven.  
Fellesrådet er ellers enig i forslaget om å presisere at fellesrådets vedtak om fastsetting av 
tidspunkt for gravlegging ikke kan påklages.  
Fellesrådet er enig i forslaget om å fastslå at en representant for gravplassen som 
hovedregel skal være til stede under kistegravlegging. Spørsmålet vil være praktisk for 
eksempel dersom de etterlatte ved muslimske gravlegginger selv ønsker å fylle igjen 
graven.  
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Endelig er fellesrådet enig i forslaget til nytt fjerde ledd i § 12, som lyder: 
”På gravplass kan bare levninger etter mennesker gravlegges.” 
For øvrig har Orkdal kirkelige fellesråd ingen særskilte merknader til høringsnotatet.  
 
 
 
 
 


