
Fra: Hekne, Arne Magnus[arne.magnus.hekne@innlandetfylke.no]
Sendt: 20. mar 2020 11:11:28
Til: Postmottak Fylkesmannen i Innlandet
Kopi: ol769@kirken.no
Tittel: VS: Kongsvinger krematorium - øke antall kremasjoner

Videresendes til fylkesmannen, som antatt riktig adressat.
 
 
Med vennlig hilsen
Arne Magnus Hekne
Seksjonssjef
Samfunnsutvikling
 
TELEFON:  +47 62 54 44 59
MOBIL:  +47 911 48 643
 

              
 
 

Fra: Ole Erik Lindalen <ol769@kirken.no> 
Sendt: torsdag 19. mars 2020 17:17
Til: Hekne, Arne Magnus <arne.magnus.hekne@innlandetfylke.no>
Kopi: 'Rune Lund' <Rune.Lund@kongsvinger.kommune.no>; Jon Arne Johansen Harby <jj222@kirken.no>
Emne: Kongsvinger krematorium ‐ øke antall kremasjoner
 
Hei!
Jeg vet ikke om du er rette vedkommende , men jeg tar sjansen. Dersom denne søknaden/henvendelsen er
adressert til feil person, ber jeg om at den blir videresendt.
 
 
Kongsvinger kirkelige krematorium er et kategori 2 krematorium. Vi har startet opp et utredningsarbeid for
utvidelse av renselinjen, slik at vi kan bli et kategori 1 krematorium, fordi vi klarer ikke lenger å betjene vårt
nedslagsfelt med kun 200 kremasjoner per år.
Dette arbeidet har delvis stanset opp pga. Corona situasjonen. I forbindelse med utredningsarbeidet har vi bestilt
en ny utslippsmåling av våre røykgasser, som bli utført før påske.
Vi burde for lengst ha søkt om dispensasjon for kremasjonsantallet. I 2019 utførte vi 249 kremasjoner.
Hamar bispedømmeråd har bedt om en kapasitets vurdering på bakgrunn av Coronavirus‐situasjon. Vi har ingen
tekniske problemer med å utvide vår kremasjonskapasitet, men trenger fylkesmannens dispensasjon for
utvidelsen. Vi hadde uansett tenkt å søke om dispensasjon  for kremasjonsantallet i utrednings‐ og
ombygningsperioden.
Hvor mange ekstra kremasjoner vi blir bedt om å utføre på grunnlag av pandemien er umulig å si.
Mens jeg skriver denne mailen, får jeg beskjed om at de 5 sørligste kommunene i gamle Hedmark «forbyr sosiale
sammenkomster med mer enn fem personer» . Da må vi forvente at pågangen på kremasjoner vil øke
ytterligere, fordi de avdøde må gravlegges/kremeres før seremonien avholdes.
Kongsvinger kirkelige fellesråd ber derfor om dispensasjon for antall kremasjoner i 2020, og at det per dato ikke
settes noe tak for hvor mange kremasjoner vi kan utføre i 2020. Vi vil, så langt vi kan, føre oversikt over hvor
mange kremasjoner vi utfører som en følge av Coronaviruset.
 



 
Med vennlig hilsen
 
Ole Erik Lindalen
Kirkeverge i Kongsvinger
Mob 901 06 431
 
 
 


