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HØRINGSUTTALELSE —
FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDSFORSKRIFTEN.

Vi viser til mottatt høringsnotat datert den 28. juni d.å.

Som kisteprodusent og leverandør av urner har vi kun behandlet foreslåtte endringer i § 29 "Krav
til kiste", § 30 "Kiste som ikke fyller kravene" og § 31 "Krav til askeurne".

Vi har følgende anførsler:

§ 29 —Ingen kommentarer til annet ledd annet punktum vedr. kistestørrelser.

§ 29 —Nytt femte ledd vedr. hensynet til sikkerhet.

Vi mener at forskriften må være uttømmende, dvs, at det enkelte krematorium ikke
skal ha anledning til å stille egne krav basert på sikkerhet eller andre ting når kisten
fyller kravene i forskriften.

Bakgrunnen for dette er følgende:

Standardkister blir i dag masseprodusert med automater og roboter. De blir satt sam-
men og malt i store serier. Hvis man skal produsere spesielle kister til forskjellige di-
strikter (les: krematorier) vil dette kunne gjøre kistene langt dyrere i ett distrikt enn i
et annet. Det vil i neste instans gå utover de pårørende, som vil kunne oppleve store
prisforskjeller på kister fra begravelsesbyråer som sokner til et lite krematorium i for-
hold til de som sokner til store krematorier (les: våre største byer).

Svært ofte dør folk langt fra hjemstedet også innenfor Norges grenser. De blir lagt i
kister der hvor dødsfallet inntreffer og blir deretter sendt med båt, tog, fly eller bil til
stedet hvor bisettelsen skal finne sted. Det kan (med nytt femte ledd) bety at den døde
ved ankomst må "legges om" fordi krematoriet på det aktuelle sted ikke kan kremere
kister fra distriktet der dødsfallet inntraff. Dette vil igjen føre til svært store ekstra om-
kostninger for de pårørende.

Det kan heller ikke forventes at begravelsesbyråene omgående skal undersøke og få
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svar på hvor vedkommende skal kremeres og eventuelt få tilsendt en
kiste fra det aktuelle område. Også det vil påføre de pårørende store
omkostninger.

3. Vi er av den oppfatning at hvis et krematorium ikke kan kremere kist-
er som er i.h.t. forskriften, så må krematoriet bygges om slik at det er
i stand til å kremere alle kister som er i.h.t. forskriften.

§ 30 —Vi har ingen bemerkninger til endringene i deme paragraf.
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§ 31 Vi er overrasket over at stålurnene ikke nedbrytes i løpet av 20 år i vanlig jordsmonn.
I.h.t. sertifikater som vi besitter, så skal de det. Vi antar at dersom det ikke skjer, så er
jordsmonnet på det aktuelle sted dårlig/uvanlig (f.eks. leire) og da vil heller ikke urner
av organisk materiale nedbrytes. Dersom man i fremtiden utelukkende skal benytte urner
som er forarbeidet av organisk materiale, så vil det medføre vesentlig høyere priser på
urner inn til krematoriene og deretter ut til pårørende.

Vi tillater oss derfor å foreslå følgende ordlyd:
"Askeurne skal være forarbeidet av stå/ eller organisk materiale og være" osv.

Med vennlig hilsen,
SIBI AS
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