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HØRING - ENDRING I GRAVFERDSLOV OG KIRKELOV 
Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) har ikke fått behandlet høringsnotatet “Forslag om 

endringer i gravferdsloven og kirkeloven” i møte, men fellesrådets arbeidsutvalg (AU) har 

drøftet notatet og har synspunkter som AU har bedt kirkevergen meddele departementet. 

 

TKF v/AU slutter seg i hovedsak til de synspunkter som fremkommer i høringsuttalelsen fra 

Kirkens arbeids- og interesseorganisasjon (KA). 

 

Faneparagrafen 

TKF v/AU støtter en faneparagraf som sier at gravlegging skal skje med respekt for avdødes 

religion eller livssyn. Dette innebærer i realiteten bare en videreføring av dagens praksis.  

 

Økonomiske konsekvenser 

TKF mener de økonomiske konsekvensene av de foreslåtte endringene er undervurdert og at 

de vil ha betydning i forhold til den kommunale finansieringsplikten i henhold til Kirkelovens 

§ 15.  En generell rett til tilrettelagt grav/gravferd vil påføre kommunene/fellesrådene 

betydelige kostnader i de tilfeller dette samtidig innebærer en anleggs- og driftsmessig 

endring av eksisterende gravlund. For etablering av nye gravlunder eller utvidelser av 

eksisterende, vil særskilt tilrettelegging - med f.eks. eget felt for muslimer - innebære at en må 

erverve og opparbeide større areal enn det ellers ville vært behov for.   

Også i de tilfeller pårørende ønsker gravferd på særskilte dager eller tidspunkt, kan dette 

medføre økte lønnsutgifter for fellesrådet dersom tidspunktet er utenom vanlig arbeidstid.  

En utvidelse av fristen for gravlegging eller kremasjon vil også kunne medføre større behov 

for kjølerom.  

 

Kirkegård eller gravlund 

I Tromsø kommune er allerede betegnelsen “gravlund” tatt i bruk istedenfor “kirkegård”, og 

TKF v/AU slutter seg til forslaget om å erstatte “kirkegård” med “gravlund” i lovgivningen. 

 

Frist for gravlegging/kremasjon 

TKF v/AU er glad for at fristen for kremasjon og gravlegging foreslås utvidet fra 8 til 14 

dager.  

 

Religiøst begrunnede ønsker ved gravlegging 

TKF v/AU mener gravlegging selvsagt skal skje med respekt for avdødes livssyn, slik 

høringsnotatet foreslår i sin faneparagraf. Imidlertid kan det være andre enn livssynsmessige 

begrunnelser som ligger bak behovet for særlige tilpasninger eller tilretteleggelser ved 

gravferd. Økende mobilitet og pluralisme fører til at folk kan ha ønsker hentet fra andre deler 



 

 

 

av verden; det være seg utforming av gravminner eller håndtering av urne etter kremasjon. 

Det kan bli utfordrende å formidle at denne type begrunnelser ikke har samme “rett” som 

livssynsbegrunnelser. 

 

I Tromsø har vi allerede et muslimsk felt på en av de etablerte gravlundene. I forbindelse med 

etableringen av ny gravlund anlegges det nå et stort felt for muslimer.  

Under arbeidet med den nye gravlunden har man gjort seg noen refleksjoner omkring dette 

med tilrettelegging av gravfelter for minoriteter. Hvor langt er det rimelig å tilrettelegge og 

segregere ut fra religiøse, etniske eller andre faktorer? Dette er spørsmål en kunne ønske var 

mer inngående belyst i høringsdokumentet.  
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Kristin Stang Meløe (sign) 
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