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Høringsuttalelse - endring av gravferdslov og kirkelov 

 

 

Gravferdslov 
Først vil vi bemerke at vi ønsker store deler av lovendringen velkommen, og ser på den som 

både nødvendig og nyttig. Vi vil også nevne at høringsuttalelsen fra KA støttes på nær alle 

punkt. Bjugn kirkelige fellesråd (BKF) har likevel noen supplerende elementer å komme med.  

 

 

Pkt 3.2 side 8 avsnitt to og 4.6side 18 i høringsnotatet fra FAK dep., omtales tidspunkt for 

gravlegging. Her har BKF følgende kommentar: 

 

Åtte dager er et egnet tidspunkt fra død til gravlegging. Dagens ordning med mulighet til å 

søke om forlenget frist har fungert godt. BKF mener at det er bedre å holde på fristen, enn at 

en 14 dagers frist skal bli det normale. Grunnen til dette er av ulik art; både sorgprosessmessig 

(det er godt å få lagt gravferden bak seg, og gå videre i livet), praktisk og økonomisk(fulle 

bårehus, utfordringer med kjøleanlegg etc.). Vi ser utfordringer med at et lovverk som 

omhandler disse tema blir for fleksibelt. Det vil alltid bli behov for unntak, og da er det like 

greit å beholde dagens ordning, for så å forholde seg til unntakene. Og om det står 14 dager i 

loven, vil folk kunne kreve det med en annen tyngde. Det vil igjen føre til et trykk om å få 

oppgraderte bårehus. Det blir for enkelt å si at fellesrådene må sette grenser. Det oppleves da 

som om departementet skyver ansvaret fra seg, og nedover til de som føler problemene på 

koppen! 

 

 

 

I pkt 4 omhandles ulike aspekt ved blant annet tidspunkt og egnet sted for gravlegging.  

 

Der ønsker BKF å understreke at det så langt mulig selvfølgelig skal legges til rette at alle får 

en så verdig gravferd som mulig - uavhengig av religiøs eller livssynsmessig ståsted. 

Utfordringen er at det kan komme ulike personlige ønsker som ikke er av slik art. Det kan 

være tradisjon eller kulturmessige begrunnelser for å utføre handlinger. Det etterspørres en 

tydeligere presisering av dette i loven.  

 



Videre håper BKF at det ikke blir lovpålegg om å utvide gravlunder i stor stil uten solid 

økonomisk kompensasjon og faglig veiledning. På et lite sted med mange gravlunder, kan 

kostnadene bli uoverkommelige. Vi ønsker heller at vi kan søke å finne gode praktiske 

løsninger som alle parter kan leve med. Igjen må vi understreke at det bør følge midler med 

nye lover som fordrer økte utgifter.   

 

Til slutt vil vi bare si at endringen i gravferdsloven §23 om et møte i året med tros- og 

livssynssamfunn på stedet, er meget klokt. Vi ønsker i tillegg at representanter for byråene bør 

være med. De er en så aktiv part i dette, at vi ser på det som nyttig og nødvendig. 

 

 

 

Kirkeloven 

 
Forslaget til ny Kirkelov ser vi på som en justering i lovverket til dagens reelle situasjon.  

 

Vi ønsker å understreke viktigheten av menighetsmøtets rolle som er omtalt under pkt 6.3 i 

høringsnotatet. Den siste setningen på side 29 må ikke strykes. "Endringen begrenser ikke 

menighetsmøtets uttalerett, i det møtet fortsatt etter paragrafens siste ledd kan uttale seg om 

en hver sak det selv ønsker å ta opp."   
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