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Kommentarer til forslag til endringer i gravferdsforskriften      

 

Kommentarene bygger på innspill fra prost, driftsleder, oppsynsmann og kirkeverge 

 

3.2 Skien kirkelige fellesråd (SKF) støtter tydeliggjøringen. 

 

3.3 SKF mener det ikke vil være forsvarlig å fjerne kravet om kiste ved gravlegging og ved kremasjon. 

 Hvis kravet om kiste fjernes bør avgjørelsesmyndigheten for dispensering ligge sentralt. 

 

3.4 SKF synes det er viktig å tilrettelegge for tilstedeværelse. 

 

4.1 SKF synes det er viktig med presisering at kommunen selv har plikt til å sørge for at avsatt areal til 

gravplass reguleres. Det er også viktig at gravplassen skal skjermes mot støy i samsvar med 

gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 

 

5. SKF er positiv til å ta i bruk SOSI-standard ved anlegg, utvidelse eller vesentlige endringer av 

gravplassen. 

 

6. SKF støtter at gravplassen tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming. 

 

7.3.1 SKF støtter forslaget om krav til jordoverdekning. 

 Ved reduksjon av jordoverdekning for kiste bør kravet til jordoverdekning for urne vurderes. (§14) 

  

8. SKF anbefaler lik praksis hvor lørdag og søndag ikke medregnes, samt bevegelige helligdager. 

 

 SKF anbefaler ikke å gi åpning til å foreta urnenedsettelse utenfor arbeidstid for vår betjening. 

 

 Hvis en representant for gravplassen skal som hovedregel være tilstede under kistegravlegging blir 

dette utfordrende for SKF. Vi har pr i dag ikke ressurser til å være tilstede, men er på området. 

 Vi har pr i dag en midlertidig avtale med byråene hvor de er tilstede under kistegravleggingen. 

(se punkt 12) 

 

9. SKF er positiv til navnet minnelund.  

 Innspillene er delt i sitt synspunkt på mulighet for å feste av gravstedet etter fredningstiden som er 20 

år.  

 

10. SKF støtter ikke forslaget og anbefaler fortsatt at dette ligger hos Bispedømmerådet. 

 

10.2 SKF mener det er viktig at de nye begrensningene tar hensyn til at gravferdsbetjeningen på en enkel 

måte må kunne flytte gravminnet for å komme til med maskiner ved åpning av grav. 

 

11.2 SKF støtter forslaget. 

 

11.3 SKF støtter forslaget. 

 

11.4 SKF støtter gjennvinning av metallrester etter kremasjon. 

 

12. Forslaget om å tydeliggjøre at gravplassbetjeningen som hovedregel skal være tilstede på 

gravplassen under gravlegging vil øke våre kostnader. Det vil da være behov for flere ansatte på 

kirkegården. Vår betjening vil da måtte skifte fra arbeidstøy til dress flere ganger om dagen. 

J.Fliid kirkeverge 17.08.12 



 

 

 


