Begravningspastoral för Bromölla pastorat
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet (undantaget
Tranås och Stockholm). Alla skattepliktiga, oavsett om man är medlem i svenska kyrkan
eller ej, betalar en begravningsavgift för att täcka begravningsverksamhetens kostnader.
I Bromölla pastorat är denna avgift 31,0 öre (2014).
Begravningsavgiften täcker förvaring i bårhus, kyrka/kapell för kyrklig begravningsgudstjänst eller lokal för borgerlig ceremoni samt vaktmästare vid denna, upplåtelse av
grav, kremation, urna (vid kremationsbegravningar) gravöppning och ifyllnad.
Begravningsavgiften täcker också del i den allmänna skötseln och underhållet av
kyrkogårdarna. Inom pastoratet finns kyrkogårdar i Gualöv, Ivetofta och Näsum (G:a
kyrkogården, Dalasträdet och Västra kyrkogården). På samtliga kyrkogårdar finns
möjlighet till jordbegravning, urngrav, grav i minneslund samt grav i askgravlund.
Upplåtelsetid av gravplats är 25 år efter senaste gravsättning med möjlighet till
förlängning.
För närmare beskrivning av de olika begravningsskicken se punkt 10.

1. Anmälan om dödsfall – av anhörig/begravningsbyrå
Anmälan av dödsfall, för församlingsbor i Ivetofta-Gaulöv, kan göras direkt till
pastoratssexpeditionen på Bruksgatan 10 (0456-44 99 50) eller via någon av
Begravningsbyråerna. I Näsum sker anmälan direkt till expeditionen (0456-240 06) –
eller via någon av Begravningsbyråerna.
Gravsättning (jord) eller kremation ska ske inom 1 månad från dödsfallet enligt
begravningslagen. Se även punkt 10.

2. Klockringning eller s.k. själaringning
Klockringning sker normalt kl 09.00 första vardag efter att dödsfallet har anmälts.
Klockringning sker i den församlings kyrka där den bortgångna var skriven enligt de
gamla församlingsgränserna. Har anhöriga annat önskemål får detta meddelas till någon
av expeditionerna eller begravningsbyrån. Önskar anhörig till en icke-medlem att
klockringning ska ske måste detta meddelas någon av expeditionerna eller
begravningsbyrån.

3. Tacksägelse
I samband med gudstjänst läses den bortgångnes namn upp, det tänds ett ljus och
klockorna ringer. Normalt sker detta första söndagen efter dödsfallet. Inbjudan till
tacksägelse skickas till den i dödsboet som begravningsbyrå/expedition angett som
kontaktperson. Alternativt kan inbjudan ske direkt via samtal med anhörig. Tacksägelse
sker enbart för medlemmar i Svenska Kyrkan.
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4. Anordnande av begravningsgudstjänst
Anlitas begravningsbyrå sker det praktiska förarbetet tillsammans med dem. Upplägget
av själva begravningsgudstjänsten, val av psalmer, musik etc. sker i samråd med
begravningspräst och kyrkomusiker.
– Lokaler
Begravningsgudstjänster för medlemmar i Svenska kyrkan kan ske i Ivetofta kyrka,
Gualövs kyrka, i Uppståndelsens kapell eller i Näsums kyrka. Samtliga lokaler är
anpassade för rörelsehindrade och utrustade med hörslinga.
Lokal för borgerliga begravningar; se punkt 14.

5. Begravningspräst
Alla pastoratets präster är också begravningspräster. Har anhörig önskemål om någon
särskild präst meddelar man det, i annat fall är det den präst som enligt schema är
tjänstgörande förrättningspräst den aktuella dagen som blir begravningspräst. Har anhörig
kontakt med ”egen präst” som tjänstgör i annan församling inom Svenska kyrkan är
givetvis han/hon välkommen att förrätta begravningsgudstjänsten. Namn på
vederbörande och tjänstgöringsförsamling måste då anges så att kontakt kan tas mellan
honom/henne och berörd expedition inom pastoratet.
Begravningsprästen tar kontakt med den av de anhöriga som angetts som kontaktperson.
Dag, plats och tid för ett s.k. sorgesamtal bestäms. Det samtalet sker på den plats de
anhöriga önskar, t.ex. i den bortgångnes hem, på någon av expeditionerna, i någon annan
anhörigs hem, eller i kyrkan.
Vid det samtalet bestäms också psalmer och musik.
Församlingens präster och diakoner finns att tillgå som samtalsstöd och hjälp i sorgen,
inför begravningen och i tiden efteråt. Alla nås via expeditionerna.

6. Transport
Om dödsfallet sker på sjukhus, eller på ett äldreboende anlitas en begravningsbyrå för
transport till bårhus. Detsamma gäller vid dödsfall i hem. Transporten bekostas av
dödsboet.
I samband med olyckor kopplas polisen in som i sin tur kontaktar den som ombesörjer
eventuella transporter.

7. Förvaring
Kyrkans ansvar börjar när kroppen kommer till bårhuset i Uppståndelsens kapell,
alternativt bårhuset i Näsum. Det är också där svepning och kistläggning äger rum.
Som anhörig har man möjligheter att göra/eller vara med vid en hel del av
förberedelsearbetet, såsom svepning, kistläggning, m.m.
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8. Bisättning/visning
Önskar anhöriga se den döde ännu en gång innan begravningen kan man ha en s.k.
bisättning, Bisättning/visning sker i Uppståndelsens kapell, eller i bårhuset Näsum,
tillsammans med en begravningsentreprenör. Önskar man en andakt i samband med
bisättningen kan präst medverka.

9. Begravningsgudstjänst i Svenska Kyrkans ordning
– tider för begravningsgudstjänster
För att allt ska fungera på bästa sätt med lokaler, transporter, personal etc. finns fasta
begravningstider i församlingarna. Tiderna i Ivetofta-Gualövs församling är desamma
oavsett vilken lokal man väljer:
Tisdagar 10.30 , onsdagar 13.00, torsdagar 10.30 samt fredagar 10.30 och 13.00.
För Näsum församling gäller tisdagar 10.30, torsdagar 13.00 samt fredagar 10.30.
Andra tider kan förekomma p.g.a. andra verksamheter i kyrkorna.
– ordning för begravningsgudstjänst enl. svenska kyrkans ordning
Ramordningen för en begravningsgudstjänst är följande.
Klockringning till vilken de närmaste går in i kyrkan/kapellet. Anhöriga kan även välja
att inta sina platser några minuter före.
Inledande musik
Psalm
Griftetal – där prästen på ett personligt och teologiskt sätt väver samman den dödes
person och liv med den kristna trons syn på död och evighet.
Överlåtelse- den döde överlämnas i Guds händer. I det momentet läggs tre skovlar jord på
kistan. Prästen kan istället för att lägga jord på kistan på anhörigas önskemål teckna ett
korstecken över kistan.
Psalm
Bön - Vår Fader
Psalm
Avskedstagande - vid avskedet kan anhöriga gå fram till kistan, eventuellt lägga en
blomma. Vid jordbegravning sker som regel avskedstagandet ute vid graven men det blir
alltmer vanligt att avskedet sker i kyrkan/kapellet.
Prästen lyser frid över den bortgångne.
Välsignelse
Avslutande musik
Klockringning.
Inom den ramen finns stora möjligheter att lägga in solosånger eller annan musik,
diktläsning, tal osv.
Vid kremationsbegravning lämnar de anhöriga kistan inne i kyrkan efter gudstjänstens
slut men det finns möjlighet att även vid den begravningsformen bära kistan ut ur kyrkan
medan församlingen finns kvar i kyrkan. Kistan bärs då till begravningsbilen som ska
föra den till krematoriet.
Vid jordbegravning, rullas kistan på en vagn, en s.k. katafalk, ut till gravplatsen på
kyrkogården. Kistan kan rullas av anhöriga och vänner eller av ett s.k. ”bärarlag” som
ordnas via pastoratet.
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– bårtäcke
I Ivetofta-Gualövs församling finns ett bårtäcke som gärna tillhandahålles.Bårtäcket läggs
på kistan och är av duvblått tyg, broderat med en humleslinga. Då bårtäcke används läggs
jorden vid mullpåläggningen på en plexiglasskiva. Ev. handbuketter får läggas vid sidan
om kistan.
Lån av bårtäcket är kostnadsfritt.
– musik
Musiken är en viktig del av begravningsgudstjänsten.
Det finns ett oerhört stort utbud av musik och sånger som kan användas vid begravningar,
musik som stämmer in på såväl den bortgångne som anhörigas önskemål och samtidigt
når den karaktär som en kristen begravningsgudstjänst ska ha.
I begravningsgudstjänsten ingår att musiker spelar inledande och avslutande orgelmusik
samt ackompanjerar tre psalmer.
Kyrkomusikern utför också, om så önskas, solosång samt ytterligare instrumentalmusik
på piano/orgel och ackompanjemang till sång eller annat instrument. Kostnad utöver ett
ackompanjemang faktureras dödsboet via pastoratet.

– minnesstund
Efter begravningsgudstjänstens slut skiljs man antingen åt eller inbjuder de anhöriga till
någon form av minnesstund. Församlingshemmens lokaler går bra att låna till detta utan
kostnad för dödsboet (med reservation för de tider då församlingens egen verksamhet
använder de aktuella lokalerna).

10. Gravsättning - tillvägagångssätt
- Jordbegravning
Jordbegravning sker som regel i direkt anslutning till begravningsgudstjänst
/begravningsceremonin. Kistan bärs ut till gravplatsen och placeras sedan på en s.k
kistsänkare. Efter de anhörigas avskedstagande och prästen lyst frid sänks kistan. När
begravningsföljet lämnat kyrkogården ombesörjer kyrkogårdsförvaltningen att graven
fylls igen och eventuella blommor läggs på gravkullen. Den som önskar vara med när
graven görs i ordning, får gärna det, men på ett betryggande säkerhetsavstånd.
Allteftersom tiden går sjunker marken och gravkullen kommer att planas ut.
Efter ca 6 mån blir graven gräsbesådd.
För kistgravar finns gravrätt*.
- Urngravsättning
Efter gudstjänstens/ceremonins slut fraktas kistan till krematoriet i Kristianstad, eller
annan ort med krematorium, där kremering sker. När urnan med aska sätts i graven kan
man ha en andakt med präst vid platsen för urnnedsättningen. Det går också att välja
nedsättning enbart i sällskap med vaktmästare. När detta är gjort ombesörjer
kyrkogårdsförvaltningen att urngraven fylls igen. På urngravar finns en gravrätt*.
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- Askgravlund
Som anhörig får man gärna vara med vid nedsättningen av askan. Precis som vid
urnsättning kan man ha en andakt tillsammans med präst eller välja att enbart
vaktmästaren är med.
I askgravlundarna i Ivetofta-Gualövs församling finns två alternativ; Alt.1: Bricka med
den dödes namn, födelseår och dödsår, samt eventuell bostadsort fästs på en granitsten
som läggs direkt på gravplatsen. Alt. 2: Namnbricka med den dödes födelseår, dödsår och
eventuell bostadsort sätts fast på minnessten/mur vid smyckningsplatsen medan själva
graven är markerad med en mindre sten. På gravarna får inga blommor eller ljus placeras,
utan utsmyckningar läggs vid den centrala smyckningsplatsen.
I askgravlunden i Näsums församling finns ett alternativ. En namnbricka med den
avlidnes födelse- och dödsår fästs på en minnessten i smyckningsplatsen. På brickan
finns en hänvisning till en mindre sten i anslutning till smyckningsplatsen, varunder
askan nedsätts. Reglerna för placering av blommor eller ljus är desamma som för
Ivetofta-Gualövs församling.
Önskar man låna pastoratets askgravurna vid asknedsättning går detta bra. Urnan
fungerar så att efter att urnsättningen är klar och de anhöriga lämnat graven, töms askan
direkt ner i jorden. Detta sker genom att urnans botten öppnas med en fjädermekanism.
Därefter lyfts den tomma urnan upp och graven fylls igen.
Se under ”kostnader” för prissättning av de olika alternativen.
I asklundarna finns ingen gravrätt*.
- Minneslund
Minneslunden är en anonym begravningsplats och som anhörig är man inte med vid
tillfället då askan grävs ner. Man får heller inte veta var askan är nedgrävd. När askan är
nedgrävd skickas ett meddelande till anhöriga om detta. Namnen på dem som vilar i
minneslunden finns i en förteckning som förvaras i Uppståndelsens kapell alternativt i
Näsums kyrka.
I minneslundarna finns ingen gravrätt*
* Gravrätt innebär att man ”äger” en bestämd gravplats och som följd därav har rätt att
t.ex. placera sten, plantera växter, ljus etc. på graven under den tid som graven upplåtes.
Gravrättsinnehavare kallas den som står som ”ägare” till graven och är ansvarig för att
gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Gravrättsinnehavaren är den som har rätt att
bestämma vilka som ska gravsättas på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren är
kyrkogårdsförvaltningens kontaktperson ang. skötsel och i ekonomiska frågor.
- Flyttning av aska.
På grund av gravfriden är enligt begravningslagen huvudregeln att aska eller stoft ej får
flyttas från en gravplats för att gravsättas på en annan plats (Begravningslagen kap 6).
I särskilt synnerliga fall kan en symbolisk flyttning ske i samband med att ny
gravsättning inom familjen sker i någon av askgravlundarna. Med symbolisk flyttning
menas att lite jord tas från den tidigare graven och placeras i den nya graven. På
namnplattan som ligger på askgraven alternativt sitter på muren/minnesstenen ska framgå
att det inte är en faktisk grav utan endast en minnesplats. Texten på brickan formuleras
”Till minne av NN”. I de fall symbolisk flyttning kan vara aktuell är för att sammanföra
makar eller motsvarande eller att sammanföra minderårigt barn (18 år) med förälder.
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11. Gravskötsel
Gravskötsel kan lösas in för i regel 3 år. Det går också att betala in ett engångsbelopp för
gravskötsel under längre tid än ovan. Härvid sker en avräkning årsvis mot det inbetalda
beloppet till dess att pengarna är slut.
Grundskötseln innefattar vårstädning (dvs. borttagning av granris, ljung, krans),
ogräsrensning, beskärning av buskar, trimning och häckklippning inom gravplatsen.
Kupning av rosor, borttagning en gång per vecka under säsong* av vissna blommor samt
tvättning av gravsten en gång per år.
Församlingen åtar sig kostnadsfritt att ta bort en befintlig blomrabatt oavsett storlek och
istället så gräsmatta.
*säsongen omfattar tiden 1:a april t.o.m. 31:e oktober.
Kostnad för gravskötsel: se under ”kostnader” – punkt 17.

12. Minnesgudstjänst
Första allhelgonahelgen efter dödsfallet firas minnesgudstjänst i såväl Ivetofta, Gualövs
som Näsums kyrkor. Namnen på de medlemmar i svenska kyrkan som avlidit sedan
senaste allhelgonahelgen läses upp och ett ljus tänds framme i koret för var och en.
Personlig inbjudan skickas några veckor före allhelgonahelgen till den som stod som
kontaktperson i samband med begravningen.

13. Leva-vidare-grupp
Några gånger per år startas en Leva vidare grupp. Till den inbjuds efterlevande make,
sambo, särbo, partner. Gruppens målsättning är att vara ett stöd i sorgearbetet. Levavidare-gruppen som leds av präst och diakon, samlas 5 gånger till samtal om sorg,
saknad, reaktioner och framtidstankar.

14. Borgerlig begravningsceremoni
Den borgerliga begravningsceremonin utformas tillsammans med den borgerliga
begravningsförrättaren. Begravningsbyråerna kan ge upplysning om vem som kan
fungera som förrättningsman.
I Ivetofta-Gualövs församling är det Uppståndelsens kapell som är den lokal som upplåts
till borgerliga begravningar. I Näsum är det församlingshemmet i första hand.
Är begravningen större än vad som ryms i kapellet, alternativt i församlingshemmet
(Näsum) löses detta för det aktuella tillfället.
I övrigt för borgerliga begravningar och gravsättningar gäller vad som står under
punkterna 1-2, 6-8,10-12

15. Begravningsombud
Begravningsombudens uppgift är att tillvarata icke-medlemmars intresse vad det gäller
begravningsverksamheten. Namn och telefon till begravningsombudet i Bromölla
pastorat kan fås genom pastoratsexpeditionen på Bruksgatan, alternativt expeditionen i
Näsum.
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16. Telefon och mailadress till pastoratsexpeditionen/expeditionen
i Näsum
Frågor om gravbrev, gravrätter, etc. besvaras av pastoratsexpeditionen, alternativt
expeditionen i Näsum. Via expeditionerna kan man också få kontakt med ansvarig
arbetsledare för kyrkogårdarna, präster, diakoner, församlingsvärdinna, begravningsombud och förtroendevald.
Ivetofta-Gualövs församling:
Telefon: 0456-44 99 50 vardagar mellan klockan 10-12,
fax 0456-26765, Mail: ivetofta-gualovs.forsamling@svenskakyrkan.se
Näsums församling:
Telefon: 0456-240 06 tisdagar mellan klockan 17-18, torsdagar mellan klockan 13-14.
Mail: nasums.pastorat@svenskakyrkan.se

17. Kostnader
Gravskötselavgift för 3 kalenderår (2014)
Grundskötsel (se punkt 11)
1 gravbredd med eller utan egen planteringslåda
2 gravbredder med eller utan egen planteringslåda
3 gravbredder med eller utan egen planteringslåda

1 770,00
2 400,00
3 040,00

Gravskötselavgift för avräkningsavtal (2014)
Anhörig/dödsbo kan inbetala ett engångsbelopp för gravskötseln under en längre period
än 3 år. Avgiften baseras på en årsavgift – enligt ovanstående tabell delat med 3 – och
uppräkning sker därefter med minst 3 % årligen. Pastoratet/kyrkogårdsförvaltningen
sköter sedan graven så länge det inbetalda beloppet räcker.
Tilläggstjänst
Köps i sin helhet och innefattar årligen påsklilja, midsommarbukett och krans vid
allhelgonahelgen. För uppgift om kostnad, kontakta kyrkogårdsförmannen i IvetoftaGualöv, alternativt arbetsledaren i Näsum.
Askgravlundsavgift (2014)
Ivetofta-Gualövs församling:
Alt.1. Granitsten läggs direkt på gravplatsen. På den fästs en namnbricka med plats för
namn, födelse och dödsår samt eventuellt bostadsort.
7 200,00
Alt.2. En mindre sten läggs direkt på gravplatsen och bricka med plats för namn, födelse
och dödsår samt eventuellt bostadsort sätts fast på mur/sten vid smyckningsplatsen.
Hänvisning på bricka – till sten.
2 500,00
Näsums församling:
En mindre sten läggs direkt på gravplatsen (asknedsättningen) och bricka med plats för
namn, födelse- och dödsår fästs på en minnessten i smyckningsplatsen.
Hänvisning på bricka – till sten.
5 000,00
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Lokalhyra av församlingshem i samband med minnesstund
Att hyra lokaler i församlingshemmen samband med en minnesstund kostar ingenting för
medlemmar i Svenska kyrkan. Lokalen i Bromölla hyrs ut via församlingshemsvärdinna.
I Näsum är det vaktmästarna som hyr ut motsvarande lokal och som också ger
upplysningar om vad som finns av porslin m.m. Telefon till värdinna/vaktmästare lämnas
via pastoratsexpeditionen.

8

Bilaga 1

Riskbedömning vid grävning och återfyllande av grav
All gravgrävning och återfyllning präglas av pietet, god etik och med respekt för den
avlidne och de anhöriga.
Hänsyn tas till gravfrid och den karaktär av fridfullhet som präglar våra kyrkogårdar.
Under en längre tid har det medvetet och kontinuerligt arbetats med att minimera riskerna
för kyrkogårdspersonal i samband med gravgrävning och återfyllnad.

Riskbedömning:
Gravgrävningen och återfyllnadsarbete ska alltid utföras av minst två närvarande
personal.
Gravdjup
Graven grävs 2 meter djup inför den första gravsättningen, vid urnsättning 0,7
meter.
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-

Typ av jordmån
Till stor del är det ett fast och bra material att jobba med på båda kyrkogårdarna i
Ivetofta-Gualöv vilket betyder mindre risker för ras. I Näsum däremot är
jordmånen olika mellan kyrkogårdarna, vilket medför större risker i samband med
gravgrävning och återfyllning.
Vid grävning av ny grav intill annan nygrävd grav finns en rasrisk då mellanväggen inte är mer än 30cm.

-

Jordlåda
Jordlåda finns men används sällan då den dessutom utgör en stor markpress på
platsen intill. Som regel finns lättåtkomliga närliggande ytor som kan användas
för att placera en tippbar vagn med grus, som används vid återfyllnad av gravens
översta del.

-

Gravgrävning
När gravgrävaren används får ingen vistas i maskinens närområde. Detsamma
gäller med de maskiner som används för återfyllnad. I Näsum anlitas i allmänhet
entreprenör för gravgrävningen.
Stämpning och borttagning av stämp. Dessa moment är alltid en risk. Ett
metodiskt tillvägagångssätt och van personal minimerar problemen. Viktigt att det
grävs i ”etapper” så att stämpning sker i olika skikt ner till det rätta djupet.

-

Återfyllnad
Vid återfyllnad skall stämpen tas bort efterhand som graven fylls och det översta
skiktet av graven är nått.

Bilaga 2
Kremation av församlingsbor från Bromölla pastorat sker på krematoriet i Kristianstad

Etiska regler för krematorieverksamheten
fastställda av kyrkogårdsförvaltningen i Kristianstad
All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med
värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Arbetsledarna skall informera
nyanställda om de etiska reglerna och hålla dem levande genom att ta upp dem till
diskussion vid personalmöten minst en gång om året.
1. Krematoriepersonalens kompetens
All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en
lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det
humanistiska området. Ingen skall arbeta ensam förrän vederbörande
genomgått en ordentlig utbildning för arbetet vid ett krematorium.
Personalen skall dessutom ha den utbildning som behövs för den
anläggningen.
2. Respektfull och värdig kremering
Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och
respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för
studiebesök. Detta bör beaktas även vid ombyggnad av krematoriet.
3. Identifiering och hantering av avlidna
Stoft bör alltid vara kistlagt när det överlämnas till huvudmannen
(Svenska Kyrkan i Kristianstad). Stoftet/kistan skall hanteras med värdighet
och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner skall finnas för att
garantera identifiering av den avlidne vid huvudmannens övertagande av
stoftet och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen,
förvaringen av askan och till gravsättningen. Identitetskontrollbrickan skall
tas bort vid gravsättning i en minneslund.
4. Kremering av stoft
Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt
begravningslagen 2 kap 3§, får kremeras vid krematoriet. Således får inte
humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet skall
kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen.
5. Separata kremeringar
Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen
sammanblandning eller förväxling av aska kan ske.
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6. Material vid kremering
Kistor och askurnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer
som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin
(SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk
för explosion eller skador på krematorieugn eller miljön, inte läggs i kistan.
Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de
risker som följer om t.ex. glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan.
7. Hantering av rester efter kremering
I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive
metalldelar som inte förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Inte i
något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den
avlidne uttryckligen sagt att tandguldet skall tillfalla de anhöriga.
De metalldelar som inte tillförsäkras askurnan skall förvaras på krematoriet
på ett betryggande sätt, t.ex. i ett låst utrymme. De skall vid lämpligt
tillfälle grävas ner på kyrkogården antingen i samband med att ny kistgrav
grävs eller på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen skall ske
på normalt förekommande gravdjup.
8. Förvaring av aska/urna
Aska/urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och
värdigt sätt.
9. Utlämnande av aska/urna från krematoriet
Utlämnande av aska/urna skall ske under värdiga former och i en värdig
miljö. Den som hämtar aska/urna skall identifiera sig och kvittera
uthämtningen. Handlingar skall uppvisas som visar var aska / urna skall
gravsättas;
- skall askan spridas i naturen skall länsstyrelsens beslut visas upp
- skall askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman skall
krematoriet
kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och
för att
förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning, eller
- skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingarna visas upp.
Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling
pågår i tvist mellan de anhöriga om var gravsättningen skall äga rum.
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