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Stoksund og Åfjord kirkelige råd, Fellesrådet har i møte den 07. september 2010 hatt følgende 

sak til behandling: 

 

24/2010  Gravferdsloven, høringsuttalelse 

VEDTAK 

Åfjord kirkelige fellesråd vedtok i sitt møte den 7. september å komme med følgende 
uttalelse til forslaget om endringer i Gravferdsloven: 
 
Åfjord kirkelige fellesråd stiller seg i hovedsak bak KAs høringsuttalelse. 
 
Vi vil også understreke behovet for å se på andre felt enn bare de som angår 
minoritetsgruppene. 
 
I små kommuner er det andre områder som opptar oss mere. 
 
Vi savner et felt i loven (evt. forskriftene), som vi ofte har sett som et problem. 
Det gjelder rom for stell av avdøde etter ulykker mv. 
 
Når noen dør i en ulykke feks, og de skal stelles for å legges i kiste, så overlates 
dette til private aktører, som har ulike økonomiske midler til rom og utstyr. 
En tilgriset kropp vaskes og stelles ofte på ei seng/båre med fuktige kluter og papir 
da det noen steder ikke eksisterer noe rom, hverken på sykehjem eller hos byrå eller 
i kirkens regi, der det er vask, slange og sluk i golvet. 
 
De pårørende opplever dette som uverdig, kommunene kan fraskriver seg 
økonomisk ansvar for dette, ettersom det ikke står noe om det i loven. 
Små begravelsesbyrå med få oppdrag har ikke penger til dette, da det er så små 
forhold i mange mindre kommuner.  
 
Vi mener det bør inn i loven eller kanskje forskriften, noe om at enhver kommune er 
forpliktet til å ha et rom tilrettelagt for stell av døde (spesielt mtp ulykker), der det er 
definert noe om minstekrav til størrelse og utstyr i et slikt rom. Det vil være naturlig at 
dette legges til et stillerom/kapellrom e.l på sykehjem. 
 
 

For Stoksund og Åfjord kirkelige råd,   Fellesrådet 

 

Helge Nilsen, Kirkverge 


