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Høring gravferds- og kirkelov 

 

Horten kirkelig fellesråd behandlet forslagene til endringer i gravferdslov og kirkelov i sak 18/10. 

 

Generelt: 

Fellesrådet ønsker velkommen en revisjon av gravferdsloven.  

Men høringsforslaget oppfattes mer som en tilpasning til dagens flerreligiøse samfunn enn som en 

framtidsrettet tilpasning til nye ønsker og behov som vokser fram i samfunnet.   

Slike ønsker og behov vil nødvendigvis ikke har en religiøs forankring snarere vil det ha en rot i økt 

globalisering. Vi savner dette aspektet inn i høringsutkastet.  

Et eksempel på dette er muligheten for å kunne opprette kolumbarium. Nederlandsk kultur rundt håndtering 

av aske vil også utfordre gravferdssektoren på sikt.  

 

Fellesrådet beklager at det ikke er lagt inn økonomiske midler slik at kremasjon og kistebegravelse er blitt 

likestilt i forhold til avgifter. 

 

Gravlund eller kirkegård 

Fellesrådet vil peke på at navnet ”kirkegård” er svært innarbeidet i det norske samfunn og språk. Vi opplever 

at dette er en del av vår felles kulturarv.  

Vi vil understreke viktigheten av at gravplasser som ligger i tilknytning til en kirke samt utvidelser i 

tilknytning til dem, bør også i framtiden ha benevnelsen kirkegård. 

  

Videre finner vi det rett at gravplasser som ikke er i tilknytning til kirke får betegnelsen gravlund.  

 

§ 2 Krav til kirkegårder 

Fellesrådet vil bemerke at forslaget til endringer i denne § ikke må kunne tolkes slik at den kan komme til 

hinder for utvidelse av eksisterende kirkegårder. 

 

§ 5 Vigsling av kirkegård 

For mange nordmenn er det ”å ligge i vigslet jord” svært viktig. Dette handler også om å være bærer av en 

tro og en kulturarv. Vigsling er derfor viktig. 

 

Samtidig ser vi det som noe uryddig med vigslingsseremonier av mange ulike tros- og livssynssamfunn. Som 

gravferdsmyndighet kan dette bli en utfordring i størrelse og omfang. En begrensning på ulike religioner 

hadde forenklet det noe. 

  

Men i stedet for mange slike seremonier på kirkegården ønsker fellesrådet at det innføres en praksis med at 

hver enkelt grav vigsles når den tas i bruk. Ved kremasjoner vil dette også være mulig da 

kirkegårdsmyndigheten kan tildele urnegravsted i forkant av bisettelsen.  

 

Vi tror at en slik praksis vil kunne avlede kompliserte problemstillinger der familiemedlemmer, som skal 

ligge i doble graver, har ulik religion/  livssyn. 
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§ 6 Rett til fri grav 

Fellesrådet mener at endringene i denne § har økonomiske konsekvenser som det må tas hensyn til. 

 

§ 12  

Fellesrådet er glad for utvidelsen av fristen for gravlegging og kremasjon til 14. dager.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkeloven 

Fellesrådet er svært glad for muligheten til å kunne kreve politiattest ved ansettelser.  
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