
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kud.dep.no 
 

Kontoradresse 
Grubbegata 1 
 
www.kud.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 866 

Avdeling 
Avdeling for tro, 
livssyn og kulturvern 

Saksbehandler 
Randi Hvidsten 
22 24 79 15 

Vedrørende konvertering av tilganger til taushetsbelagte opplysninger i 
Folkeregisteret på gravferdslovens område 

Ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) trådte i kraft 1. oktober 2017. Etter den nye 

loven § 10-2 kan taushetsbelagte opplysninger utleveres til offentlige myndigheter og 

virksomheter og til private virksomheter som har hjemmel i egen lov til å innhente 

opplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt. Eksisterende tilganger gitt med 

hjemmel i den gamle folkeregisterloven ble besluttet opprettholdt i en overgangsperiode på 

ett år, fram til 1. oktober 2018.  

 

På gravferdslovens område vedtok Stortinget i juni 2018 nødvendige lovendringer som sikrer 

de kirkelige fellesrådene og kommunene som har oppgaver etter gravferdsloven fortsatt 

tilgang på taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, se Prop. 86 LS (2017-2018) hvor 

gravferdsloven er omtalt under pkt. 13.7 Endringer i gravferdsloven s. 52/53 og under A – 

Forslag til lovvedtak på s. 72 (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Saker/Sak/?p=72329).  

 

Kulturdepartementet fikk 17. september bekreftet fra Skatteetaten og EVRY at eksisterende 

tilganger til Folkeregisteret for de kirkelige fellesrådene kan konverteres uten ny søknad. Det 

vil skje 1. oktober 2018 når lovendringen trer i kraft. Det betyr at de kirkelige fellesrådene 

ikke trenger å foreta seg noe for at eksisterende tilganger skal videreføres. Skulle det likevel 

være problemer med konverteringen eller ting en lurer på, kan fellesrådene ta kontakt med 

EVRY på onlineservice@evry.com.  

 

Kommuner som har overtatt forvaltningsansvaret må derimot søke på nytt gjennom felles 

skjema for kommuner som KS har utarbeidet i samarbeid med Skattedirektoratet, se 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/modernisert-folkeregister/lovarbeid/vent-
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Side 2 
 

med-a-soke-om-tilgang-til-taushetsbelagte-opplysninger/. Informasjon om dette skal allerede 

være sendt ut til alle landets kommuner.  

 

Vi minner om at opplysninger som er underlagt taushetsplikt, kun kan innhentes når det er 

nødvendig for å løse de lovpålagte oppgavene etter gravferdsloven med tilhørende forskrift. 

 

Generell informasjon om lovendringen og konvertering av tilganger for ulike grupper av 

virksomheter finnes på https://www.infotorg.no/nyheter/ny-lov-dsf.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Gro Paudal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Randi Hvidsten 

seniorrådgiver 
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