
Sak 30/2010 Høring – endringer i gravferdslov og kirkelov 

 

Innledning: Kirkelig fellesråd i Oppegård vil bemerke at det er uheldig med så kort 

høringsfrist, spesielt når mesteparten av tiden ligger i sommerferien hvor det ikke avholdes 

møter.  

 

Kirkelig fellesråd har følgende kommentarer: 

 

Gravferdsloven § 23, nytt ledd: 

Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen innbyr minst en gang i året de 

tros-og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros-og 

livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. 

 

Vedtak: støttes 

 

Gravferdslovens § 1 

Overskrift: Grunnleggende bestemmelser 

 

Nytt første ledd: Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn 

 

Vedtak: støttes 

 

Gravferdslovens § 6 Rett til grav 

Andre ledd nytt tredje punktum skal lyde: 

Ved gravlegging i grav som er særskilt tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og 

livssynsmessige (minoriteters) behov, dekkes kostnadene av kirkelig fellesråd i 

hjemkommunen når denne ikke selv har et slikt tilbud. 

 

Innstilling: støttes. Det bemerkes at dette kan medføre høye ekstrautgifter, og det må 

forutsettes at det gjøres særskilt bevilgningsvedtak for gravferdsdrift.  

 

Gravferdslovens tittel og diverse bestemmelser 

Lovens tittel endres til: Lov om gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

Uttrykket kirkegård endres til gravlund i en rekke bestemmelser 

 

Vedtak: støttes 

 

Gravferdslovens § 5 Vigsling av gravlund endres til: Seremoni på gravlund 

Ny tekst: 

Tros-og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre en 

seremoni når en ny gravlund tas i bruk. En slik høytidelighet må ikke utformes eller 

gjennomføres slik at en forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for 

de andre tros- eller livssynssamfunnene som gravlegger sine medlemmer på den samme 

gravlunden.  

 

Vedtak: Støttes. Men det bemerkes at hvem som skal ha anledning til dette er de som er 

registrert som tros- eller livssynssamfunn i kommunen. 

 

Kap 4.6 Frister ved gravferd og kremasjon 

Vedtak: alle forslag støttes 



 

§ 4 Anlegg mv av gravlund og krematorium 

Vedtak: Forslag til endring støttes. 

              Man bør også vurdere om bispedømmerådet skal droppes. 

 

 

§ 6 Rett til grav 

Første ledd skal lyde: 

Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på 

gravlunden her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i 

kommunen.  

 

Vedtak: støttes 

 

§ 9 Hvem som sørger for gravferden  

Andre ledd siste punktum skal lyde: 

Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i  

ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. 

 

Vedtak: støttes 

 

Til kap.5.2 Kremasjon som gravferdsform 

Nytt: Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.  

 

Vedtak: Støttes. 

Forslaget om å nedsette et utvalg for å utrede spørsmål om rett til fri kremasjon støttes. 

 

§ 10 Kremasjon 

Første og andre ledd slås sammen til nytt første ledd og skal lyde: 

 

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske 

 

Vedtak: støttes 

 

§12 Frist for gravlegging 

Utvides fra 8 dager til 14 dager 

 

Vedtak: støttes 

 

§ 13 Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging 

Unntakene for frister foreslås forlenget i særskilte tilfeller som ved transplantasjon, 

sykehusobduksjon eller sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven, 

 

Vedtak: støttes 

 

 

Kap 5.4 Krigsgraver 

Ny § 23  

Vedtak: Forslag til endring støttes 

 



ENDRINGER I KIRKELOVEN 

Forslagene til endringer i Kirkeloven følger for det meste av vedtatte endringer i andre lover 

og regler.  

Kirkelig fellesråd i Oppegård støtter forslagene til endringer i Kirkeloven med unntak av § 38. 

Paragrafen slik den er i dag forhindrer at man i offentlig forvaltning tilrettelegger en sak for 

vedtak og samtidig sitter i organet som fatter vedtak med stemmerett. Dette bør ikke fjernes. 

 

 

 

Behandlet i møte 19.aug 2010 

 

 

For Oppegård kirkelige fellesråd 

 

Mette Sjølli Grimstad  

kirkeverge





 


