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Skal kontrollere enkelte
kister

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved
krematoriet på Hunn i mai og påpekte to
avvik. Foto: Asbjørn Risbakken

Av Kjetil Lysengen
14. juli 2014, kl. 13:50



Artikkelen er over 6 år gammel

To avvik og tre anmerkninger for
Hunn krematorium.
ANNONSE

DEL

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn



ved krematoriet på Hunn i mai og



utslippsgrensene ikke ble overholdt

påpekte to avvik. Det ene gikk på at
til enhver tid.

Røykgasstemperaturen var enkelte
ganger så høy at den automatisk føres
utenfor !ltre og går urenset til utelufta.
Gjøvik Kirkelige Fellesråd oppga
utfordringer med at det legges ulovlig
innhold i kistene, som blant annet klær av
polyester.

Dialog
– Det kan gi uforutsigbart
forbrenningsforløp. Vi har ingen annen
forklaring enn at det er det som er
årsaken, sier leder Line L. Bakkum til OA.
ANNONSE

Hun påpeker at fellesrådet har en
kontinuerlig dialog med
begravelsesbyråene for å sikre at reglene
følges. Ifølge Gravferdsloven er det bare
nedbrytbart materiale som kan legges i
kistene.
– De samme reglene gjelder både ved
kremasjon og når kisten skal i jorda, sier
Bakkum.
Hun opplyser at noen kister skal
kontrolleres for å sikre at reglene
overholdes.
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Følger reglene
Det er begravelsesbyårene som har
ansvaret for at Gravferdsloven blir fulgt.
Øistein Nettum i Øistein Nettum
begravelsesbyrå sier til OA at han ikke ser
på dette som noe problem.
ANNONSE

– Jeg kan ikke svare for praksisen ved
andre byåer, men hos oss er vi nøye på å
følge reglene. Av og til må vi påpeke
overfor pårørende at den eller den
gjenstanden ikke kan legges ved, som
glassrammer eller klær av polyester. Men
dette løser seg alltid, sier Nettum.
Fylkesmannen aksepterte
tilbakemeldingen fra Gjøvik Kirkelige
Fellesråd på begge avvikene.

Skriftlige rutiner
Det andre avviket gjaldt at fastsatte krav
for utslipp til luft ikke ble overholdt til
enhver tid.
Skriftlige rutiner som viser hvilke
avfallsfraksjoner som genereres, rom for
forbedringer i form av skri"ig
dokumentasjon av gjennomførte øvelser
for beredskaps- og nødsituasjoner, samt
at utslippsmålingene utføres i samme år
det rapporteres for var de tre
anmerkningene Fylkesmannen hadde
etter sitt tilsyn.
Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook
Liker

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.

Les mer om: nyheter
Se kommentarer

Flere saker

Thea Caroline (24) legger ut på en
uvanlig turné: – Om mange kommer
med en baktanke om å ha sex, så er det
det som skjer utover kvelden

Et verdiløft i
skolen

Muligheter i
koronatid;
Fugleparken og
Friluftsfestival
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Nei til færre
norsktimer

Trumps forakt og
mistro mot media
handler mest om
at han ikke
slipper unna med
sine feil, løgner
og
bortforklaringer

Kommentarer til denne saken
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Til toppen
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