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Horing.Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop takker for anledningen til å avgi svar på
høringen med forslag til endringer i gravferdsforskriften. Biskop og bispedømmeråd
avgir felles høringsuttalelse.

Bispedømmerådet behandlet saken i møtet sitt 9.10.2012 (sak 50/12).

3.3 Børdet kunnedispenseresfra kravetomkisteved gravlegging?
Ja. Bispedømmeråd/biskop åpner for dispensasjon ut fra religiøse hensyn. Fellesrådet
må kunne stille krav om at de pårørende graver igjen. Ansvaret for «transportkiste»/båre
må tydeliggjøres, dette må være den som besørger gravferden sitt ansvar.

3.4 Tilstedeværelseuaider kiinasjon
Bispedømmeråd/biskop tiltrer departementets vurdering, men legger til: «Der
forholdene ligger til rette for det o det er s esielle reli iøse runner, bør [...].»

5 Inndelingav gravplass- SOSI- standard
Bispedømmeråd/biskop tiltrer forslaget, men er urolig for de økonomiske
konsekvensene. Standarden krever både kompetanse og kvalitetssikring, dette bør
tydeliggjøres i forhold til kommunen.

7.2 Grunnvannog drenering:Dreneringav en gravplasssomer tatt i bruk.
Traseene for denne type arbeid må legges med aktsomhet og pietet slik at man unngår å
grave seg gjennom gamle graver. Forslaget tiltres om at dette må understrekes ved at
bispedømmerådet gir et spesielt samtykke.

8. Gravlegging(fire punkter):
Fra8 — 10 dager:Skal lørdagregnessomvirkedag?
Bispedømmeråd/biskop mener at lørdag ikke er virkedag i denne sammenhengen.
Fellesrådetharendeligordndgfastsettelseav dagfor gravferd.
Ja. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages.
En representantfor gravplassenskalalltideller«somhovedregeb>være
tilstede?
Bispedømmeråd/biskop mener at en representant for gravplassen skal være til stede
ved kistebegravelse og nedsettelse av urne.

Dette er ikke til noe hinder for at gravfølget selv kan stå for selve
kistebegravelsen/urnenedsettelsen og igjenfylling av graven.
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Bispedømmeråd/biskop kommenterer i denne sammenhengen også bruk av begrepet
«kistebegravelse»: Dette også må omfatte de begravelsene der det er dispensert fra
kravet om bruk av kiste (se punkt 3.3)

d) Spørsmålet om gravlegging av kjæledyr
Gravplasser er for levninger etter mennesker.

9 Navnede minnelunder:
Ryddighet i bestemmelsene. Mest til orientering. Bra.

11.4 Gjenvinning av metallrester etter kremasjon.
Bispedømmeråd/biskop tiltrer departementet i gjenvinning av metallrester, dette må skje
på en måte som ikke støter de etterlatte.

Bispedømmeråd/biskop ser at det også kan være en utfordring når det gjelder rester etter
kistebegravelser i jorda, men er skeptisk til at det i praksis vil la seg gjøre for
gravplassbetjeningen å gjenfinne og resirkulere disse metallevningene.

Krav til jordbunnsforhold (§ 3c dagens gravferdsforskrift)
Bispedømmeråd/biskop tiltrer vurdering om at det er behov for å få forsterket denne
delen av forskriften, slik at «det skal kreves jord med god gjennomslippelighet
(penneabilitet) og at det skal foreligge kornfordelingskurve sammen med planen for
gravplassen.»

Porter og gjerder ( § 7 i dagens gravferdsforskrift)
Det kan tenkes tilfeller der det kan være gunstig å kunne dispensere fra bestemmelsen
om inngjerding og lukkbare porter. Bispedømmeråd/biskop er imidlernd urolig for at en
slik dispensasjonsmulighet på sikt ville kunne komme til å svekke forpliktelsen til å
markere gravplassens avgrensing og verdighet. Bispedømmeråd/biskop ønsker derfor
ikke å åpne for slik dispensasjonsmulighet.

Gravminner: Tekst mm (§ 21 i dagens gravferdsforskrift)
Vi har blitt kjent med at det nå finnes på markedet gravminner med portrett av avdødes
hodeparti i full størrelse slik at det dekker en stor del av gravminnet. Portrettet
risses/etses inn i polert stein. Dagens bestemmelser gir ikke hjemmel for å begrense
denne typen portretter.

Bispedømmeråd/biskop foreslår at det fastsettes en størrelsesbegrensning for slike
portrett av avdøde, for eksempel på 15 x 15 cm. Det gis likevel rom for mangfold og
spesielle kunstneriske uttrykk gjennom § 23 i forskriften.

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop har ingen merknader til de øvrige
punktene.

Me vennlig hilsen

Rolf nneon Andersen e.f.
stiftsdirektør Tove Frøvoll Thoresen
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