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Forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven 
 

Hamar kirkelige fellesråd sier seg enig i hovedintensjonen om en tydeliggjøring av at all 

gravlegging skal skje i respekt for ulik religion og livssyn, samt med respekt for avdøde. 

 

Begrepet kirkegård erstattes med gravlund   

Denne endringen synes å være en naturlig konsekvens av intensjonen ved lovendringene. En 

slik eventuell endring i lovtekstens begrepsbruk bør imidlertid ikke være til hinder for at 

konkrete gravplasser, som ligger rundt kirkebygninger, kan ha ordet kirkegård i navnet.   

 

Kostnadene ved gravferd 

Mulighetene for gravlegging i særskilt tilrettelagt grav bør styrkes. Hjemkommunen bør 

pålegges å dekke kostnadene ved gravferd der religiøse minoriteters behov ikke finnes. Det 

bør vurderes å nedsette et utvalg for å utrede behovet for endringer i hele systemet for avgifter 

og annen brukerbetaling ved gravferd. 

 

Seremoni når ny gravlund tas i bruk 

Før ny gravlund tas i bruk, bør representanter for alle tros- og livssynssamfunn i de respektive 

kommuner komme sammen i den hensikt å avklare hvilke seremonier som kan og bør 

gjennomføres. Vi finner det naturlig at ikke hele felt vigsles, men vigsling av grav skjer ved 

den enkelte gravleggelse. 

 

Åpning av grav og flytting av begravet 

I dagens lovtekst heter det at avdødes legeme eller aske etter gravlegging ikke kan flyttes uten 

tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelse kan bare gis dersom sterke grunner taler for flytting 

og det er fastsatt hvor ny gravlegging skal finne sted. Formuleringen dersom sterke grunner 

taler for flytting åpner for tolkning og kan skape en uberettiget forventning om utfallet av en 

eventuell søknad. Praksis på Hamar er at avdødes legeme eller aske ikke flyttes, såfremt det 

ikke er begått en feil av kirkegårdsmyndigheten. Dette i respekt for at gravlegging er en 

endelig og avsluttet handling, der gravlagte kan hvile urørt i jorda i fredningstiden. 

 

Frist for kremasjon og gravlegging 

Hamar kirkelige fellesråd sier seg enig i at fristen for kremasjon og gravlegging utvides fra 8 

til 14 dager, samt i bestemmelsene vedrørende forlengelse og forkortelse av fristene. 

 

Hamar kirkelige fellesråd tiltrer for øvrig saksframstillingen fra Hamar bispedømmeråd og 

de synspunkter det er gjort rede for i saksframstillingen fra administrasjons- og 

kirkedepartementet. 

 

      



 

 

 

 

 

 
 


