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FORSLAG TIL ENDRINGER I GRAVFERDSFORSKRIFTEN-
HØRINGSUTTALELSE

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement har sendt ut høringsnotat i forbindelse med forslag til
endringer i gravferdsforskriftene. Høringsfrist er satt til 1.november 2012.

Bakgrunn for endringene er utviklingen som har skjedd siden forskriftene ble vedtatt 10.januar 1997.

Stavanger kirkelige fellesråd støtter i hovedsak forslagene til endringer, men vil gi følgende kommentarer
til to punkt:

3.3 B r det kunne dis enseres fra kravet om kiste ved ravle in .

En utredning beskriver at kravet om bruk av kiste ved gravlegging er en utfordring for noen av
medlemmene i Islamsk Råd Norge. På samme tid framstår ikke dette som noe stort problem å
følge lovene i landet der man bor.

På bakgrunn av dette vil det ikke være behov for å endre lovverket på dette punktet.

- Stavanger kirkelige fellesråd mener at det fortsatt skal stilles krav om at det benyttes kiste ved
gravlegging.

9. Anon m o navnet minnelund.

Forslag til § 15 a har forslag om å ha benevnelsene anonym minnelund og navnet minnelund.

Dette er benevnelser som synes upresise.

De som velger anonym gravlegging får satt ned urne eller kiste som skal være anonyme. I
realiteten skal ingen vite hvem som er gravlagt der og hvor. Da er sannsynligvis benevnelsen
anonymt gravfelt mer dekkende enn anonym minnelund. Anonymt gravfelt bør være benevnelse
for dette området på en gravplass.

Benevnelsen navnet minnelund er ikke dekkende for det som er beskrevet i § 15 a.
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Dette er et «vanlige» gravfelt der det er navn på alle som er gravlagt på området. Forskjellen fra
et «vanlig» gravfelt er ikke at den er navnet, men det er at navnene ikke står på hver grav, men at
de er samlet et eller flere felles gravminner. Utfra dette vil det være en bedre benevnelse å kalle
dette gravfeltet for minnelund.

Minnelund bør være benevnelsen på dette området på en gravplass.

- Stavanger kirkelige fellesråd mener at betegnelsene for § 15 a bør være:
Anonymt gravfelt og minnelund .
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