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Høringssvar – ”Forslag til endringer i forskrift 10.januar 1997 nr 16 til lov om 
gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) 
 

Rana kirkelige fellesråd har behandlet forslag om endringer i forskrift av 10 januar 1997 … 
(gravferdsforskiften) og har følgende kommentarer til det utsendte forslag: 
 
Spørsmål om å fravike av krav om kiste. 

 
Kistekrav – forskriftforslag foreslår at kistekrav kan fravikes begrunnet i avdødes religion 
eller livssyn. Fellesrådet fraråder på det sterkeste at det skal være muligheter å gravlegge 
uten kiste. Fellesråd bør ikke tillate at egne ansatte utsettes for de 
belastninger/påkjenninger det måtte være å gravlegge uten kiste. De døde ligger lengre 
før gravlegging i Norge enn i for eksempel muslimske land, de naturlige prosesser er 
kommet lengre. Kistekrav bør ikke kunne fravikes! 
 
§ 2: Kommunens ansvar 
 
Fellesrådet støtter presiseringen i § 2 vedr kommunens ansvar for å skaffe og regulere 
områder ril gravplasser. 
 
§ 4: SOSI – standard 

 
Fellesrådet støtter også endringene i § 4, og er fornøyde med innføring av SOSI-standard 
for merking av graver. Det er nødvendig med felles standard på alle landets gravplasser, 
og det er også viktig at forskriftene gir anledning til digital behandling av gravferdskart. 
 
§ 8: Bispedømmerådets godkjennelse. 
 
I § 8 er det foreslått at ”På en gravplass som er tatt i bruk, kan det bare legges nye 
drensledninger når bispedømmerådet har gitt sitt samtykke.” 
 
Generelt sette vil Rana kirkelig fellesråd anføre at Bispedømmerådet skal være 
ankeinstans eller godkjenningsinstans i ulike saker som har med gravplassene å gjøre, 
strider mot gravferdslovens intensjon om nøytralitet. Gravplassene er for alle – uansett  
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livssyns og trosoppfatning. Det bør derfor være fylkesmannen som er den naturlige anke- 
eller godkjenningsinstans. Fellesrådet stiller også spørsmålstegn vedr Bispedømmerådets 
kompetanse til å være ankeinnstans fks i forhold til § 8 
 
§ 12: Gravlegging og virkedager. I vår tradisjon er lørdag ikke gravleggingsdag. Det 

foreslås derfor at som virkedager telles dagene mandag til og med fredag. 
 
Ellers støtter fellesrådet presiseringen med at det som hovedregel skal være en 
representant for gravplassen til stede under gravleggingen. 
 
§ 15 A Anonym og navnet minnelund.  

 
Fellesrådet mener det er riktig at utvikling av minnelunder også nå blir regulert i 
forskriftene. Vi støtter også begrepene navnet og anonym minnelund. 
 
§ 13: Jordoverdekning 
 

Som hovedregel er fellesrådet enige i at det skal være 30 cm jord under kisten, men 
foreslår at der det graves i to dybder, kan det gis anledning til å ha lavere jordoverdekning 
mellom kistene i samme grav. 
 
§ 13: Fravikelse av størrelse til kistegrav. 
 

Departementet foreslår at bispedømmerådet kan fravike bestemmelsene om at alle 
gravene skal ha størrelse 1,5 x 3 meter. 
 
Fellesrådet mener at det må være opp til fellesrådet å gi anledning til egne barnegraver 
der det bl.a. plasseres aborterte fostre. Det er uhensiktsmessig bruk av arealer dersom 
slike gravfelt også skal ha 1,5 x 3 m størrelse. 
 
Samer som minoritet i Norge 

Til slutt vil vi påpeke at verken gravferdsloven eller forskriftene til gravferdsloven nevner 
samene som minoritet i Norge. Vi foreslår derfor at det legges inn en tekst som pålydende: 
 
Samene som urfolk skal gis rom og reell mulighet til å utøve egne begravelses og 
gravferdstradisjoner ut fra sin egenart.  Det bør gis rom til å delta med sin forskjellighet, 
det bør anses som nødvendig og likeverdig. 
 
Vennlig hilsen 
Rana kirkelige fellesråd 
 
Idar Johnsen 
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