Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning

OPPSUMMERING AV UTTALELSER
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UTREDNING OM GRAVPLASSER
I RINGERIKE KOMMUNE

Dato 08.01.12

Innledning
Utkast til utredning om gravplasser i Ringerike kommune var på ei begrensa høring i perioden
17.10.12 – 05.11.12. Utredninga ble sendt til interne i Ringerike kommune, Ringerike
kirkelige fellesråd, menighetsråd og ulike trossamfunn.
Det kom 5 uttalelser til utredninga. Disse er oppsummert og kommentert i det etterfølgende.
•
•
•
•
•

Al Khidmat begravelsesbyrå
Filadelfia Hønefoss
Ringerike kirkelige fellesråd
Tunsberg bispedømmeråd
Den norske kirkes rådgiver i gravplassaker
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Al Khidmat begravelsesbyrå, 01.11.12
I Islam er det ikke forbudt med graver i dobbel dybde. Det er ikke mange som benytter seg av
denne muligheten, men dette vil trolig endres jo sterkere røtter muslimer får i Norge. De har
ikke denne tradisjonen fra sine land. Når man planlegger muslimske graver bør det tas høyde
for graver i dobbel høyde.
Rådmannens kommentar:
Det er ikke tilrettelagt for gravlegging i dobbel dybde ved noen av gravplassene i Ringerike.
Gravlegging i dobbel dybde medfører en del ulemper, og dersom muslimer ikke har spesielle
tradisjoner/ønsker for dette er det ikke ønskelig å planlegge for dobbel gravlegging.

Filadelfia Hønefoss, 05.11.12
1. Filadelfia har ikke planer om å anlegge egen gravplass, og anser at gravferdsloven § 1
ivaretar de forskjellige hensyn på en god måte.
2. Filadelfia viser til vårt samfunns kristne verdiforankring, og ønsker at kommunen og
fellesrådet benytter handlingsrommet som gjenstår til lokalt selvstyre til å understreke
den kristne forankringen også i gravforvaltninga.
3. Filadelfia mener videre utvikling av gravplasser i Ringerike bør være i tilknytning til
kirkebygg, og betegnes som kirkegård. Dersom det oppstår kapasitets- og
tomtemangel i tilknytning til kirkebygg, bør likevel nye gravplasser anlegges som
kirkegård. Gjerne med enkle bygg, for eksempel mindre kapellbygg med kristen
symbolikk, tilknytta kirkegården.
4. Filadelfia har ingen anbefaling vedrørende kistebegravelse eller kremasjon. Dette er
spørsmål som må være opp til den enkelte. Kommunen og kirkelig fellesråd bør være
varsomme med å legge sterke insitamenter for det ene eller andre valget.
Beslutningen om at urnelunden skal være livssynsnøytral kan underbygge en
oppfatning at valg av kremasjon eller kistebegravelse er betinga av livssyn.
5. En desentralisert struktur med utvidelser der det er behov synes å være en god løsning.
6. En begrepsbruk som baserer seg på forståelsen Den norske kirke kontra øvrige trosog livssynssamfunn er noe upresis. Det ville være mer presist å benytte begreper som
"de kristne trossamfunnene" og "andre religioner og livssynssamfunn".
Rådmannens kommentar:
1. Tas til orientering.
2. Det er et offentlig ansvar å sørge for at alle innbyggere i kommunen får en verdig
gravplass. På de offentlige gravplassene har alle rett til å bli gravlagt, uansett tro eller
livssyn. Ny faneparagrav i gravferdsloven tydeliggjør at gravlegging skal skje med
respekt for den enkeltes religion eller livssyn.
3. Utredninga legger opp til at et økt behov for gravplasser skal dekkes ved å utvide der
det er behov. Ringerike kirkelige fellesråd har vedtatt at det bør opparbeides en
livssynsnøytral gravplass. Se mer om dette nedenfor.
4. Rådmannen er enig i at valg av kremasjon/kistebegravelse må være opp til den
enkelte. Per i dag er det imidlertid dyrere å velge kremasjon enn kistebegravelse.
Kremasjonsavgift ble innført i Ringerike i 1998, og etter dette har antallet
kistebegravelser økt. Det koster om lag halvparten så mye å etablere ei ny urnegrav
som ei ny kistegrav. Med bakgrunn i dette bør kremasjonsavgiften avskaffes.
5. Tas til orientering.
6. Begrepsbruken i utredninga er noe justert.
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Ringerike kirkelige fellesråd (Rkif), 06.11.12
Rkif behandla utredninga i møte 30.10.12, sak Rkif 79/2012:
Ringerike kirkelige fellesråd har følgende kommentar til høringsrapporten Utredning om
gravplasser i Ringerike kommune: Det bør opparbeides en livssynsnøytral gravplass på
Ringerike. Ikke en sentralkirkegård, men en gravplass som ikke er lokalisert ved en kirke.
Rådmannens kommentar:
Etablering av en ny gravplass vil være svært kostbart. Det var bevilga kr 1,5 mill til den nye
urnelunden ved Hønefoss krematorium. De totale kostnadene vil imidlertid bli om lag kr 1,9
mill. Dette var et ferdig regulert areal eid av kommunen. Dersom det skal opprettes en helt ny
gravplass må det gjøres en vurdering av alternative lokaliseringer, det må reguleres og
erverves grunn. Dette er både tid- og kostnadskrevende. I den økonomiske situasjonen
kommunen er i, er det ikke ønskelig å sette i gang en slik prosess. I tillegg vil det bli økte
driftsutgifter med en ekstra gravplass i tillegg til dagens 11 kirkegårder.

Tunsberg bispedømmeråd, 08.11.12
1. Gravferdslovens bruk av begrepet gravplass har ikke konsekvenser for begrepet
kirkegård i egennavn.
2. Det er feil å skille mellom katolikker og kristne.
3. Hvis det skal åpnes for forhøyet parti/heldekkende plantefelt, må det gis anledning for
dette på alle andre graver i kommunen. Det er ikke noe krav om at det skal legges til
rette for vaskeseremonier på gravplassen, dette kan skje andre steder. Vi anbefaler at
teksten om gravferdsskikker bearbeides vesentlig og de nevnte punktene om vasking
og plantefelt/forhøyning fjernes.
4. Bispedømmerådet viser til uttalelse fra den nasjonale rådgiveren i gravplassaker og
tiltrer vurderingene her. Se uttalelse nedenfor. Med overnevnte merknader og
kommentarer stiller bispedømmerådet seg positive til utredninga som helhet.
Rådmannens kommentar:
1. Utredninga er gjennomgått med tanke på bruk av begrepene gravplass og kirkegård.
2. Omtalen av kristne gravskikker er justert slik at mangfoldet kommer fram.
3. I utredningas kapittel 5 under gravskikker er det gitt en kort omtale av gravskikker for
ulike tro- og livssynsamfunn. Dette er ment som informasjon som kan brukes i det
konkrete arbeidet med gravplassforvaltningen. Hvordan og i hvilken grad det skal
tilrettelegges må vurderes nærmere.
4. Uttalelse fra gravplassrådgiveren er kommentert nedenfor.

Den norske kirkes rådgiver i gravplassaker, 06.11.12
1. En bevaringsplan vil være verdifull både for å få oversikt over samla bevaringsverdi,
og for å planlegge framtidig bruk. Det vil være viktig å ivareta helheten innenfor
området som skal bevares. Gravminnene utgjør et av elementene, men overordna
strukturer som gjerder, veier, vegetasjon og murer bør og inngå i planen.
2. I tekstramma på side 6 er det tatt inn bestemmelser fra forskrift til gravferdsloven. § 4
er imidlertid fra gravferdsloven. Kremasjonsandelen på landsbasis var i 2011 på 37 %,
ikke 30 % slik det står på side 9. Tendensen de siste åra er en svak økning. I tabellen
på side 16 er antall ledige urnegraver summert feil. Riktig tall skal være 931, ikke
11049.
Rådmannens kommentar:
1. Betydningen av gjerder, veier, vegetasjon og murer er presisert i utredninga.
2. Feilene er retta opp.
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