
  DEN NORSKE KIRKE 

  Våler kirkelige fellesråd 
 

Kirkevergen 

1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Tlf: 69288834 

  mail: kirkeverge@vpgo.net 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

Mail: postmottak@fad.dep.no 
  Våler 15.09.2010 

Vår saksbehandler: Eva Marie Pedersen 

Vår ref.: 10/00011-002 

Arkivkode: 559 

 

            Side 1 av 2 

 

 

 

Vedr.: Høringsuttalelse til forslag endring gravferdslov og kirkelov. 

 

Våler kirkelig fellesråd i Våler i Østfold (Vkf) viser til høringsbrev datert 30.06.2010 fra  

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vedrørende forslag om endringer i 

gravferdsloven og kirkeloven.  

 

Vkf ønsker å komme med følgende merknader til punkter i høringsnotatet som fellesrådet finner 

viktige å kommentere:  

 

Formålet med endringsforslaget er å legge bedre til rette for å ivareta behov som religiøse og 

livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging. Notatet bekrefter modellen med at 

kirkelig fellesråd skal være ansvarlig lokal gravferdsmyndighet og dette støtter Vkf.  

 

Den norske kirke sine medlemmer har over lang tid tilpasset seg bestemmelser om fredning, 

gjenbruk av graver, monumentstørrelse, omramming av gravstedet osv. Vkf leser det dit hen at 

departementet nå har en forventing om at man skal imøtekomme ulike behov og fravike gjeldende 

praksis når det er ønske om det på dette felt. Vkf setter spørsmålstegn ved om dette kan svekke vår 

gravkultur og hvor grensen for imøtekommelse skal gå? 

 

Vkf støtter forslaget om at andre religioner og trossamfunn skal respekteres, men ønsker også en 

opprettholdelse av respekt for vår egen kultur og vår egen tradisjon mht norsk gravferd. Det savnes 

en mer spesifikk beskrivelse i notatet av andre religioner og andre trossamfunn sine behov for 

tilpasninger, samt en klar grenseoppgang mellom den enkelte gruppe og også individ sine ønsker og 

behov mot enhetlig og rasjonell drift av gravarealene som disponeres. Vkf ønsker at det skal være 

klarere grenser og regelverk for hvilke ønsker og behov som kan imøtegås fra andre religioner og 

trossamfunn, hvordan dette skal imøtekommes og til hvilken pris. Vkf ønsker ikke at departementet 

ved forslaget til endring skal gi pårørende mer makt og forventning om å få organisere forhold 

omkring gravferden utover det som vil være rimelig og i hht de ordninger man har i dag.  Det er 

uheldig om disse ordninger svekkes. Det bør reguleres klart hvordan man skal håndtere spesielle 

ønsker og behov som kan være vanskelige å innfri pga gjeldende gravferdslov og forskrifter. Dette 

kan dreie seg om spørsmål om for eksempel beplantning av gravstedet, steinsetting av grav, 

gravminners form og størrelse, gravlegging uten kiste, tidspunkt for gravferd –ettermiddag/ kveld/ 

helg/ innen 24 timer osv. Man trenger i tillegg mer belysning av kostnader forbundet med eventuell 

imøtegåelse av disse behov og ønsker.  

 

Forts. 
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Gir departementet pårørende mer makt og en stor forventing om å få organiserer forhold omkring 

gravferden etter egne ønsker kan man lett komme opp i dilemmaer i møte med ulike ønsker og 

behov som det kan vise seg vanskelig å imøtekomme av ulike årsaker. De pårørende får store 

forventninger til de gravferdsansvarlig lokalt og hvordan skal dette håndteres rettferdig og likt? 

     

Vkf ønsker å fremheve at man ikke ser noe problem i å beholde begrepet kirkegård for områder 

inntil kirken og eventuelt benytte gravlund/gravplass for områder som er atskilt fra kirkebyggene.  

 

Vkf mener at kostnadsdekking for gravlegging i annen kommune må det ligge til hjemkommunen å 

ha det økonomiske ansvar for.  Dette når gravlegging skjer i annen kommune når kommunen ikke 

selv har et tilbud om gravlegging i særskilt tilrettelagt grav.  Det bør fastsettes og bestemmes en fast 

pris for dette. Vkf foreslår derfor tekstendring i forslaget ref.4.3: Ordlyd ”…. dekkes kostnadene av 

hjemkommunen når denne ikke selv har et slikt tilbud”.  

 

Vkf ønsker å opprettholde begrepet vigsling av kirkegård og synes det er uproblematisk at andre 

tros- og livssynssamfunn gjennomfører en seremoni når ny gravlund tas i bruk. 

 

Vkf er positive til å endre 8 dagers regelen til 14 dager.  
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