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Efni: umsögn um 271. þingmál, breyting á lögum um kirkjugarða o.fl., dreifing ösku

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993 (dreifing ösku). 
Þingmál nr. 271 á 151. löggjafarþingi, en embættið fer með leyfisveitingar til dreifingar 
á ösku utan kirkjugarða.

Með frumvarpinu er lagt til að nokkrar breytingar verði gerðar á 7. gr. laganna en hún 
fjallar um líkbrennslu og meðferð á ösku. í fyrsta lagi er lagt til að breyting verði gerð á 
útbúnaði og greftrun duftkera. Ekki verður gefin nein umsögn um þann þátt 
frumvarpsins. í öðru lagi er lagt til að fallið verði frá núverandi fyrirkomulagi um 
varðveislu og dreifingu á ösku utan kirkjugarða og að heimilað verði að henni verði 
dreift án takmarkana eða sérstaks leyfis.

Á það er fallist með flutningsmönnum frumvarpsins að í núgildandi lögum og reglugerð 
er að finna töluverðar hömlur á því hvar dreifa megi ösku. Ekki verður þó séð að þær 
hömlur séu verulega meiri en í nágrannaríkjunum, þar sem almennt þarf að sækja um 
leyfi til dreifingar eða að dreifingu eru nokkrar skorður settar. Með breytingalögum nr. 
32/2002 var dreifing á ösku heimiluð að því marki sem nú er og í frumvarpi að 
lögunum voru reifuð að nokkru þau sjónarmið sem þar liggja að baki, en þar er einkum 
vísað til þess að takmarkanir á dreifingu á ösku séu til að koma í veg fyrir ósæmilega 
meðferð á jarðneskum leifum.

Frá árinu 2014 hefur sýslumannsembættið á Norðurlandi eystra, áður sýslumaðurinn á 
Siglufirði, veitt leyfi til dreifingar á ösku utan kirkjugarða og á þeim tíma hefur 
umsóknum um það fjölgað töluvert. Nú berast um 40-60 umsóknir árlega. Um það bil 
helmingur þeirra kemur erlendis frá þar sem aðstandendur hinna látnu koma með 
jarðneskar leifar viðkomandi til landsins í því skyni að dreifa þeim. í meginþorra tilvika 
er um að ræða fólk sem á engin tengsl við landið.
Á að er fallist að rétt sé að endurskoða og skýra betur reglur um dreifingu og meðferð 
ösku hér á landi, enda er núverandi fyrirkomulag við leyfisveitingu flókið og seinlegt og
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byggir á óljósum matsreglum. Að auki hafa orðið miklar breytingar á samfélaginu og 
viðhorfum þess frá árinu 2002. Til dæmis væri til bóta að leyfa jarðsetningu öskukera 
eða dreifingu á ösku á tilgreindum skógarsvæðum, eða heimila dreifingu yfir vötn, eða 
að heimilt verði að dreifa ösku eins einstaklings á fleiri en einn stað svo eitthvað sé 
nefnt. Það verður að telja óráðlegt að dreifing ösku verði að öllu leyti gefin frjáls eins 
og frumvarpið gerir ráð fyrir og rétt að slík athöfn þurfi að vera einhverjum takmörkum 
háð hvort sem það er í formi leyfisveitingar eða fyrirmæla löggjafans.

Þau sjónarmið sem þar liggja að baki eru meðal annars þau, að óháð trúarskoðunum 
eða siðferðismati þurfi að tryggja að jarðneskar leifar látinna fái jafnan sæmilega 
meðferð. Einnig er bent á að verði frumvarpið að lögum óbreytt, heimilar það 
dreifingu á ösku innan þéttbýlis, hvort sem það er í almenningsgörðum, á 
almenningstorgum, á leiksvæðum og útivistarsvæðum, umferðareyjum eða á landi í 
einkaeign annarra. Þá skal nefnt að nú er um helmingur þeirra umsókna sem berast 
embættinu um leyfi til dreifingar á ösku frá fólki sem kemur með öskuna að utan í því 
skyni að dreifa henni hér á landi. í flestum tilvikum er um að ræða ferðamenn og lúta 
óskir þeirra oft að því að fá leyfi til dreifa ösku ástvina á vinsælum ferðamannastöðum 
eins og yfir Gullfoss, undir Seljalandsfossi, yfir Hverasvæðið í Haukadal, við 
stuðlabergið í Reynisfjöru eða á svæðum sem eru í einkaeign svo nokkuð sé nefnt. Líta 
verður svo á að dreifing á ösku látinna sé jafnan persónuleg athöfn og ef hún fer fram 
innan um margmenni, eins og oft er á vinsælum ferðamannastöðum, verður að ætla 
að það geti valdið viðstöddum nokkrum óþægindum í margþættum skilningi þess orðs. 
Að lokum má nefna að reglur um líkbrennslu hér á landi eru næsta strangar og lík má 
aðeins brenna við 850° hita. Það er meðal annars gert til þess að tryggja að líkbrennsla 
fari fram að fullu, aðeins aska verði eftir og engar aðrar jarðneskar leifar. Þar sem 
töluverður fjöldi þeirra sem vilja dreifa ösku hér á landi kemur erlendis frá er alls ekki 
hægt að tryggja að eftir þessu hafi verið farið við líkbrennslu og því geti verið um að 
ræða jarðneskar leifar sem innihalda ekki aðeins ösku.

Að framangreindu virtu telur embættið að ekki sé rétt að gefa dreifingu á ösku að öllu 
leyti frjálsa en veruleg ástæða sé til að endurskoða, skýra betur og einfalda þær reglur 
sem nú eru í gildi, hvort sem það er gert með því að dreifing ösku verði háð 
leyfisveitingu eða fari eftir nánari fyrirmælum löggjafans.

f.h. sýslumannsins á Norðurlandi 
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