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Endringer i alminnelige bestemmelser for 
gravferd - Kirkelig medvirkning ved 

askespredning 

 

Saksorientering  
 
Bakgrunn 

I forbindelse med Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover, vedtok Stortinget 8. 
juni å ta ut av gravferdsloven bestemmelsene om kirkelig medvirkning ved 
askespredning, jf. Innst. 393 L (2010-2011), jf. Prop. 81 L (2010-2011). Det gjelder 
gravferdsloven § 9 sjette ledd der følgende bestemmelse er tatt ut av loven:  

Når det ønskes kirkelig medvirkning ved gravferden, skal den som sørger for gravferden gi 
melding om gravferden skal avsluttes med kistebegravelse eller kremasjon og urnenedsettelse.  

Videre er gravferdsloven § 20 annet ledd, som åpner for at fylkesmannen kan gi tillatelse 
til askespredning, femte punktum opphevet:  

Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning. 
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Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 
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Endringene er opphevet med virkning fra 1. januar 2012. Dette har konsekvenser for 
Ordning for gravferd som i de Alminnelige bestemmelser pkt. 6 tredje ledd henviser til de 
bestemmelsene i gravferdsloven, og som nå er opphevet:  

Om spredning av aske sier gravferdsloven: Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig 
medvirkning (gravferdsloven § 20 siste punktum og § 9 siste ledd). 

Kirkemøtet må derfor foreta endringer i Alminnelige bestemmelser i Ordning for 
gravferd ved å gi nærmere bestemmelser om Den norske kirkes eventuelle medvirkning 
ved gravferd når den skal avsluttes med askespredning. 

 

Høring 
Kirkerådets sekretariat har utarbeidet et notat om saken, som ble sendt ut på en begrenset 
høring 25. okt. d.å. I høringsnotatet, som er vedlagt sammen med høringsbrevet, er det 
gitt en kortfattet oversikt over utviklingen i dette spørsmålet, redegjort for synspunkter 
som Kirkemøtet tidligere har gitt uttrykk for, hentet inn noen teologiske og historiske 
vurderinger knyttet til askespredning og redegjort for hvordan bestemmelsen har vært 
praktisert. 

Det er videre formulert noen spørsmål knyttet til kirkelig medvirkning ved 
askespredning, og foreslått mulige bestemmelser som kan tas inn i pkt. 6 i Alminnelige 
bestemmelser. 

Høringsfristen ble satt til 25. november 2011, slik at Kirkerådet kan få behandlet saken på 
dette møtet, siden neste møte i Kirkerådet avholdes etter at saksdokumentene til 
Kirkemøtet må være utsendt. 

 

Kirkerådets behandling av saken og videre prosedyre 

Administrasjonen vil utarbeide et foreløpig sammendrag av høringsuttalelsene, som 
sammen med et forslag til vedtak, sendes ut til Kirkerådets medlemmer i slutten av uke 
48, ca 1. desember.  

Det vil derfor være ønskelig at rådet på dette møtet kan gi signaler om hvordan Den 
norske kirke skal forholde seg til askespredning og gravferd som avsluttes med 
askespredning, bl.a. på bakgrunn av de uttalelser og innspill som er kommet fra 
høringsinstansene. 

Bispemøtet vil få oversendt saken til læremessig uttalelse først etter KR-møtet 5-6. 
desember. De innsigelser Bispemøtet eventuelt skulle ha til saken vil sekretariatet 
anbefale at Kirkerådets direktør får fullmakt til å innarbeide i Kirkerådets sak som legges 
fram for Kirkemøtet.  

 

Forslag til vedtak  

Forslag til vedtak sendes ut senere sammen med sammendrag av høringsuttalelser.
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