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Høring —forslag til endring av gravferdsforskriften

Re kirkelige fellesråd hadde forslag til endring oppe på fellesrådsmøtet den 25.10 og avgir følgende
høringsuttalelse:

Bør det dispenseres fra kravet om kiste?
Nei, siden det ikke er et problem av vesentlig karakter mener Re kirkelige fellesråd at det ikke bør
dispensere. Når det gjelder muslimsk begravelse skal muslimer, i følge deres eget lovverk, følge
lovene i det landet de bor.

Stenging av deler av gravplass
Re kirkelige fellesråd mener det bør være mulig at deler av kirkegårder stenges. Blant annet fordi det
i noen tilfeller ikke er mulig å tilfredsstille kravet til jordoverdekning på grunn av grunnforhold. Det kan
også forekomme at det noen steder er vanskelig å gravlegge uten å komme i berøring med andre
kister. Midlertidig eller permanent stenging er derfor nødvendig.

Krav til jordbunnsforhold
Fellesrådet tiltrer vurderingen om at det er behov for forsterking av forskriften, slik at "det skal kreves
jord med god gjennomslippelighet (permeabilitet) og at det skal foreligge kornfordelingskurve
sammen med planen for gravplassen"

Fastsetting av tid for gravlegging
Virkedager bør defineres som mandag —fredag. Re kirkelige fellesråd har ingen tradisjon for
gravlegging på lørdager og anser derfor at lørdag ikke skal være virkedag.

Tidspunkt for gravlegging
Fellesrådet har satt tidspunkt for når gravlegging skal skje. Dette har ikke vært gjenstand for klage i
Re. Forslag om at "Fellesrådets vedtak kan ikke påklages"tiltres. Det er kort tid fra dødsfall til
begravelse, og mulighet for behandling av anke er derfor vanskelig.

Tilstedeværelse
Departementet forslag om å føye til: "En representant for gravplassen skal som hovedregel være
tilstede under kistegravlegging". Vi mener at en representant for gravplassen skal være tilstede.
Ordet kistegravlegging bør erstattes med "gravlegging", slik at dette gjelder både ved kiste- og
urnegravlegging. En slik ordlyd er heller ikke noe problem der et gravfølge selv ønsker å fylle igjen
graven.
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Gravlegging av kjæledyr
Departementet foreslår å tilføye: "På gravplass kan bare levninger etter mennesker gravlegges".
Dette er normalt begravelsesbyråer står for arbeidet med å gjøre klar kister til begravelse.
Fellesrådet bør derfor ikke pålegges noe ansvar for at dette følges. Tilføyelsen er imidlertid grei.

Økonomiske og administrative spørsmål
Et område som kan få økonomiske konsekvenser for fellesrådet er bestemmelsen om felles
standarder for gravkart. Her bør det sies noe om hvilken instans som skal ha ansvar for
finansieringen. At fellesrådet må bære denne kostnaden kan ramme en fra før stram økonomi.
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