Høring i endring av gravplasslova og gravplassforskrifta.
Høringspkt. 8 – Navneflytting
Sett fra et lokalt synspunkt vil vi støtte forslag 8.5.3 – alternativ 1, hvor det åpnes opp for
at lokale gravplassvedtekter kan tillate flytting fra eksisterende grav til navnet minnelund.
Det er stort press på gravareal i kommunen og en utvidelse vil være både kostbar og
arealkrevende. De fleste av gravplassene ligger grenset opp mot dyrket jordbruksmark og en
utvidelse vil være vanskelig tilgjengelig med tanke på bl.a. jordvern.
Minnevegg
Vi har merket oss KA sitt innspill til høringen og ser at begrepet «minnevegg» er nevnt i
høringssvaret.
Dette vil vi også støtte helt og fullt ut, da en minnevegg vil være hensiktsmessig for flere
forhold. Som KA skriver i sitt høringssvar, så vil det lettere kunne frigjøre eksisterende
festeforhold (uten å legge beslag på navneplate i navnet minnelund, jfr. avsnittet over). I
tillegg bør det i dette tilfelle også åpnes opp for at de som velger å strø aske får anledning til
å «feste» plass på minnevegg. Dette da flere gir uttrykk for at de ikke har noe sted å gå til
etter at asken er spredd (etter avdødes ønske).
Flytting fra eksisterende grav til enten navnet minnelund eller en minnevegg vil trolig utløse
sletting av eksisterende festegraver ved flere av våre gravplasser – og vil dermed frigjøre sårt
etterlengtet plass til kommende kistebegravelser. I tillegg er dette etterspurt av kommunens
innbyggere.
Å tillate en slik praksis vil være økonomisk framtidsrettet både med hensyn til å kunne
utnytte frigjort plass ved eksisterende gravplass og det vil ikke være nødvendig å starte en
større prosess med å få tilegnet tilleggsareal for etablering av nye gravfelt.
Urnegrav i dobbel høyde
Høringsforslaget sier lite om urnegraver som sådan.
Fra Sverige er det kjent at man tillater to urner i høyden (i samme urnegrav) – noe som
medfører at overdekking av siste nedsatte urne blir 30-40 cm.
Med dagens press på gravplassene og med begrepet arealøkonomisering hengende over
seg, vil det være hensiktsmessig at dette også kan bli tillatt i Norge.
Det etableres navnet minnelund for urner over hele landet, og flere av forvaltningene har
vedtatt at det ikke er mulig å feste grav ved siden av i navnet minnelund. Ved å tillate urner i
dobbel høyde, vil f.eks. ektefeller kunne bli jordfestet i samme grav.
Hvis det åpnes opp for en slik utførelse kan man f.eks. sette krav om at første urne skal ha 60
cm jordoverdekking – noe som vil medføre at siste urne vil få min. 30 cm jordoverdekking.
Dette vil være uproblematisk på en navnet minnelund der topplaget i de fleste tilfeller vil
være gressplen/gressmark.

