
Høringsnotat juni 2010 

Forslag til endringer i gravferdsloven og kirkeloven 

 

Kirkelig fellesråd i Aremark , Marker og Rømskog  viser til høringsnotat av 30.juni 2010 med forslag til 

endringer i gravferdsloven og kirkeloven. I et felles møte torsdag 09.09.10 ble endringsforslaget 

gjennomgått. Her er rådenes samlede kommentarer : 

 

Gravferdsloven § 23. Forvaltningsansvar. 

Fellesrådene er av den oppfatning at det kan være nyttig med et møtepunkt  med de andre tros- og 

livssynssamfunnene i kommunen.  Å lovfeste årlige møter er etter vårt syn ikke nødvendig. Disse 

møtepunktene må det lokalt kunne vurderes behovet for. 

 

Gravferdsloven § 1. Hvor gravlegging skal skje. 

Det vil skape større forventninger til de lokale gravferdsansvarlige dersom det lovfestes at 

gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn. Vi ser for oss at forventingene vil 

kunne langt overstige de lokale ressursene. Det må utarbeides retningslinjer for hvilket omfang av 

forpliktelser fellesrådene skal yte på dette feltet. Det må også klargjøres kommunens økonomiske 

forpliktelse. 

 

Gravferdsloven § 6. Rett til grav. 

Fellesrådene støtter den foreslåtte endringen som innebærer at fellesrådet i hjemkommunen får en 

plikt til å dekke kostnadene for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav når hjemkommunen selv ikke 

har et slikt tilbud. Dette bør også kunne gjelde ved kremasjon. En slik endring betinger særskilt 

bevilgning fra kommunen. 

 

Gravferdsloven § 5. Vigsling av gravlund 

Vigsling av kirkegårder har lange tradisjoner. Med utgangspunkt i at mer enn 90 % velger kirkelig 

begravelse her i landet, synes det helt naturlig at nye kirkegårder/gravlunder også i framtida skal 

vigsles. Dette er etter vår mening ikke til hinder for at andre tros- og livssynssamfunn gis samme 

mulighet. Vi har ingen tro på opprettelse av egne reserverte gravfelt. Vi ønsker opprettholdelse av at 

alle døde i et lokalsamfunn gravlegges på samme sted. Vi ser imidlertid behov for spesiell 

tilrettelegging for muslimske gravplasser. 

 

 

 



 Gravferdsloven § 12. Frist for gravlegging 

En utvidelse av frist for gravlegging fra 8 dager til 14 dager synes noe stor. Begravelsesdagen er viktig 

i sorgprosessen og bør etter vår mening ikke drøyes unødig. En økning i dette omfanget kan også 

vanskeliggjøre en hensiktmessig avvikling av begravelsene, da familien presser på for å få utsatt 

seremonien. Et annet problem som kan oppstå er plassmangel på kjølerommene. Vi mener en frist 

på 10 dager vil være mer riktig. 

 

 

Ørje, 09.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesrådet/kirkegårder/høring 


