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Høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift 10. januar 1998 nr. 16 til lov 

om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) 
 

Innledningsvis vil Vennenes Samfunn Kvekerne uttrykke tilfredshet over forslagene til 

endring og med formålene bak endringsforslagene. Forslaget tar for seg flere viktige 

problemstillinger som har funnet gode løsninger. 

 

Vi ser likevel en konflikt mellom gravferdsloven som legger gravferdsforvaltnings-

myndigheten til henholdsvis kirkelige fellesråd og bispedømmerådene, og endringsforslagets 

formål: å være en oppfølging av kirkeforliket om det fremtidige forholdet mellom stat og 

kirke. Dette fører til at lovverk og forskrifter knyttet til gravferd blir stadig mer uforenlige 

med øvrige konsekvenser av forliket.  

 

Vi er kjent med at lovverket pålegger årlige møter mellom kirkelige fellesråd og tros- og 

livssynssamfunnene. Dette kan gi grunnlag for gode samarbeidsrelasjoner mellom forvaltere 

av gravplassene og de ulike tros- og livssynsamfunnene hvis de gjennomføres. Men så lenge 

loven ellers står uforandret, ønsker vi likevel en bestemmelse som pålegger gravferds-

myndigheten å praktisere en konsultasjonsordning med relevante representanter før det treffes 

beslutninger i saker som vedrører medlemmer av andre tros- og livssynssamfunn enn Den 

norske kirke. Det kan være hensiktsmessig med et fast samarbeid med Samarbeidsrådet for 

tros- og livssynssamfunn, men i enkeltsaker må også de enkeltsamfunn eller enkeltpersoner 

det gjelder, trekkes inn. Dette gjelder både i forhold til unntak i enkeltsaker og i forhold til 

fravikelse av forskriften gjennom generelle bestemmelser.  

 

Endringsforslagene vil ikke løse alle praktiske problemer. I gamle dager var det avgjørende 

for kvekere å få ligge i uvigslet jord. I dag er ikke alle medlemmene like opptatt av dette. De 

som er det, ønsker gjerne en grav på kvekersamfunnets private gravsted i Stavanger.  

Både denne og andre løsninger kan by på problemer i forhold til gravlegging i nærheten av, 

eller kanskje sammen med, egen familie som stadig oftere har vil kunne ha en annen tro eller 

et annet livssyn. Det kan sikkert være vanskelig å finne generelle løsninger på slike 

problemer, derfor håper vi at det vil være mulig å ha en løpende dialog med lokale 

gravplassmyndigheter i disse situasjonene for å finne fram til gode løsninger. Kvekere ville f. 

eks. ønske å unngå at kvekere som ønsker å gravlegges i et felt med uvigslet jord, ikke da per 

definisjon havner i et felt merket f. eks. “humanetikere” på gravkartet. 
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