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Saksframstilling:
Det er etter revisjon/endring av gravferdsloven foreslått en del endringer i forskriften til

loven. Fellesrådet er invitert til å gi en høringsuttalelse.

Vefsn kirkelige fellesråd har i møte drøftet endringsforslaget i sak 35/12 . Fellesrådet har gjort

følgende merknader:

Kistekrav —forskriftforslag tar opp om kistekrav kan fravikes begrunnet i avdødes

religion eller livssyn. Kap 3.3 og §28. Vår holdning: Fellesråd bør ikke tillate at

egne ansatte utsettesfor de belastninger/påkjenninger det måtte være å gravlegge

uten kiste. De døde ligger lengrefør gravlegging i Norge enn ifor eksempel

muslimske land, de naturlige prosesser er kommet lengre. Senking uten kiste? Det

er mange problemstillinger som kan reises etiske, naturgitte (vær, vind),

tradisjoner, hms osv. Kistekrav bør ikke kunne avikes!

Deltakelse under kremasjon §32 tredje punktum —forskriften åpner for at

pårørende kan være til stede under selve kremasjon. Fellesråd bør ikke tillate at

egne ansatte utsettesfor de belastninger/påkjenninger det måtte være å ha

pårørende tilstede under brenningen. De ansatte er ikke skolert til å håndtere de

ulike scenarioer som kan oppstå i en slik stress situasjon. Våre krematorier er ikke

tilpasset en slik bruk, ombygginger og kostnader pålegges gjernefellesråd eller

eier av krematoriet. Utfra vår tradisjonfinner vi uriktig å gi slik tillatelse.

Foreslår at ordet bør endres med ordet kani §32 tredje punktum
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Jordoverdekning §13 —det foreslås at jordoverdekning skal være minimum 80 cm

mot dagen 100 cm. Fellesrådet har i gamle forskrift mulighet til å avvike fra 100

cm til 80 cm. Endringen er ok. Men det forslås samtidig at det skal være 30 cm

jorddekke på alle sider. Det kan medføre problemer med bruk av graver størrelse

120x240 cm. Gravene kan bli for små, en standard kiste er ca Bredde 78 cm Høyde

60 cm og lengde 215 cm. Fellesrådet mener det er tilstrekkelig åfastsette

minimumsjorddekke over kiste, og heller bruke benevnelsen tilstrekkeligjorddekke

på alle sider.

Det foreslås at bispedømmeråd skal være godkjenningsinstans for flere områder,

blant annet med henvisning til at bispedømmeråd er et statlig organ, dette bør

dempes etter skille stat/kirke, det er ikke klargjort at ny kirkelig organisering har

organet i fortsettelsen. Siden plan og bygningslov skal være gjeldende er det

naturlig at ankeinstans blir fylkesmann:

-drenering av kirkegård §8

-ankeinstans for flere områder/med mer §39, §§ 5, 13, 14, 23, 24

-godkjenne/uttalelsesrett ved større utvidelser og nyanlegg §2

Er det behovfor en utvidet ankeinstansfor kirkegårdene? Vi mener

bispedømmeråd ikke har den nødvendige kompetanse og i tillegg strider mot

intensjonen med endringene i gravferdsloven om å gjøre den mer livssynsnøytral.

Det framsettes krav i forskrift §4 at alle graver skal få egne elektronisk registrerte

IDer basert på standard (SOSI-standard) fastsatt av statens kartverk.

SOSI-standard er ikkefastlagt og utprøvd. Før detframsettes krav iforskriften

bør SOSI-standardfastsettes og utprøves.

Vi håper merknader blir vektlagt i den endelige utforming av gravferdsforskriften

Med vennlig hilsen

Ernst Johan Hegdal
Kirkeverge i Vefsn


