Begravelsesbyra Kampenes

MENY

GRAVFERD

- En urettferdig avgift

Avgift: - Jeg oppfordrer politikerne til å se
på kremasjonsavgiften, med mål om å
gjøre den mer rettferdig, sier Jacob
Håvelsrud, daglig leder i Kampenes
Begravelsesbyrå.

Av Marit Beate Kasin
25. november 2019, kl. 19:59



Velger du kremasjon framfor
tradisjonell kistebegravelse blir du
«stra!et» med en avgift på opp til
åtte tusen kroner når du bor en
plass hvor det ikke "nnes
krematorium, slik som i Valdres.
ANNONSE

DEL

Kistebegravelse er gratis. Kremasjon



koster fem tusen kroner for oss som



som bor på Gjøvik. Veier avdøde

bor i Valdres, men er gratis for de
over 150 kilo, koster det seks tusen

kroner, for da må personen kremeres i
Oslo.
- Håpet er at politikerne skal se den
økonomiske urettferdigheten som
rammer familier som velger kremasjon i
stedet for tradisjonell kistebegravelse, sier
Tore Huuse Øwre, leder i
bransjeorganisasjonen Virke Gravferd
Innlandet.

- Stra/es med gebyr
Gravferdsloven stadfester at alle har rett
til en fri grav, som betyr at om en velger
kistegravlegging er det uten kostand for
pårørende. Ved valg av kremasjon
tilkommer det derimot en
kremasjonskostnad på opptil 8000 kroner.
- Er det riktig at innbyggerne i deres
kommuner som ønsker kremasjon, skal
«stra!es» med et gebyr på mange tusen
kroner, i forhold til de som velger
kistebegravelse der kommunen bekoster
alt? Spør Huuse Øwre.
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- Regninga bør tas av
kommunen
Han viser til at prisen på hva det koster
kommunen å gjennomføre en
kistebegravelse, med tining, graving,
gjenfylling og etter hvert planering og
tilsåing av grav, fort blir høyere enn ved
kremasjon.
- Det ville være rimelig å forvente at
utgiften til utensognkremasjon blir tatt av
kommunen som kjøper tjenesten. Det
andre poenget for kommunene er at en
høyere kremasjonsandel vil på sikt kreve
mindre areal til fremtidige gravplasser for
kommunens innbyggere, påpeker Huuse
Øwre.

Kjøper tjenesten fra Gjøvik
I dag er det store økonomiske forskjeller i
mange kommuner når pårørende skal
velge mellom begravelse eller kremasjon.
Kremasjonsavgiften variere fra 0 kroner til
over 8.000 kroner for den samme
tjenesten.
Valdres-kommunene, som ikke har eget
krematorium, kjøper denne tjenesten fra
en kommune som har. For Valdres sin del
blir dem som skal kremeres sendt til
Gjøvik, som er det nærmeste krematoriet.
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Gjøvik subsidierer sine egne innbyggere,
men for alle andre er avgiften på 5000
kroner. Overstiger vekten 150 kilo (på
personen som skal kremeres og kisten
vedkomne ligger i) er det krematorium i
Oslo som benyttes, da koster det 6060
kroner.

- Bør bli mer rettferdig
Har avdøde vært medlem av den Norske
kirke, dekker kommunene utgiftene til
prest, organist, klokker, kirketjener og
graver ved en kistebegravelse. Familiene
står da igjen med en utgift til
begravelsesbyrået på alt fra kiste, til
transport, bisettelse, samtaler, blomster,
dødsannonser, salme-program også
videre. Regninga fra begravelsesbyrået er
ofte på mellom 35.000 kroner og 40.000
kroner.
- Det er rett og rimelig å stille spørsmål til
om familiene som velger kremasjon, som
er både plass- og arbeidsbesparende (det
er plass til åtte urner per kisteplass) bør
betale mye mer, Jacob Håvelsrud, daglig
leder i Kampenes Begravelsesbyrå.
Håvelsrud, som har sitt kontor på
Fagernes, syns den ulike behandlingen og
det å dytte kostandene over på familiene,
er uheldig. Han etterspør ny politikk lokalt
i Valdres.
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- Jeg ønsker meg en dialog rundt
tematikken, og oppfordrer politikerne til å
se på ordningen med mål om å gjøre den
mer rettferdig. Dette er særlig viktig sett i
lys av at man ønsker å øke andelen
kremasjoner, sier Håvelsrud.

Andelen kremasjoner øker
sakte
Det "nnes 26 krematorier i Norge i dag,
og kremasjonsandelen på landsbasis i
2018 var 43 prosent, med store lokale
forskjeller. I Valdres er andelen
kremasjoner langt lavere, selv om den
gradvis øker.
- Per november 2019 har vi hatt 145
gravferder, hvorav 30 kremasjoner, det
utgjør 20,7 prosent kremasjoner. I hele
2018 hadde vi 152 gravferder hvorav 36
kremasjoner, altså en prosent på 23,7,
forteller Jacob Håvelsrud.
Lik Avisa Valdres på Facebook
Liker

7,5 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.
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