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Vesentlig endring av gravplassloven – høring 

Kirkerådet viser til høring av 2. juli i år fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (heretter 
Statsforvalteren). 
 
Kirkerådet har ikke ansvar innenfor gravferdsforvaltningen, og vi går derfor ikke inn i 
enkelthetene som Statsforvalteren tar opp i de ulike veiledningene. Vi vil likevel kommentere 
noe til teksten generelt. 
 
Enkelte tiltak i regi av den som forvalter kirkeeiendom, som med få unntak er det samme 
kirkelige organet som er lokal gravplassmyndighet, kan tenkes å utløse krav til godkjenning 
etter gravplassloven § 4. Det kan for eksempel gjelder belysningstiltak eller rullestolramper, 
sistnevnte berørt i notat 4 som viser til «statsforvaltaren sitt notat for rampe til kyrkjer». En 
slik dobbel godkjenning kan også tenkes å gjelde motsatt vei – ved at enkelte tiltak i regi av 
lokal gravplassmyndighet kan tenkes å være godkjenningspliktig etter kirkeordningen. Slike 
saker om tiltak som krever dobbel godkjenning, oppstår der gravplassen er en integrert del 
av kirketomten og ligger nær kirkebygget. Dette er berørt i notat 9 om parkering, som 
introduserer begrepet «kirkebakken». I dette notatet er teksten litt vag både med hensyn til 
hvilket område det er snakk om, og hvem som bør kontaktes. En naturlig tolkning av 
«kirkebakken» er området rundt inngangspartiet, der det er naturlig å ta oppstilling ved 
prosesjoner, i forbindelse med utbæring til bårebil eller lignende, og som oppholdssted før 
og etter gudstjenesten. Her vil det være mindre aktuelt å anlegge parkeringsplass. Men det 
kan også tenkes anlagt parkering inntil kirkeveggen eller i umiddelbar nærhet til kirken der 
det ikke er regulert til gravfelt. I slike tilfeller vil det opplagt være naturlig å ha dialog med 
kirkelige myndigheter. Slike tilfeller kan det bli flere av hvis kirkeordningens godkjennings-
system mer enn i dag rettes inn også mot tiltak på kirkeeiendommen.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Jørund Østland Midttun 
 seniorrådgiver 
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