Gravskick

i Förlösa-Kläckeberga församling

Gravskick
Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad
olika gravskick och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi
kan erbjuda inom Förlösa-Kläckeberga församling.
Kistgravplats
Gravplats för en eller två kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en
gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavare ansvarar för gravens skötsel.
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Förlösa kyrkogård, nya delen

Förlösa kyrkogård, gamla delen
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Kläckeberga kyrkogård, nya delen
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Kläckeberga kyrkogård, gamla delen

3!

Spridning av aska
Önskar man sprida askan i tex naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas
hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar
från län till län.
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Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en
gravanordning och plantering. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningen.
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Urnlund
Gravplats för 1-15 urnor. Platsen har en gravrätt. Här har man en namnbricka på en
gemensam gravvård och en gemensam plantering vilken förvaltningen sköter. Man
betalar för del av gravvård (varje gravvård omgärdas av 3 st gravplatser). Man kan
endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus. Anhöriga har möjlighet att
närvara vid gravsättningen. För närvarande har församlingen endast urnlund i
Kläckeberga.
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Urnlunden Kläckeberga
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Minneslund
Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är
gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för
namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus.
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Minneslunden Förlösa
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Minneslunden Kläckeberga
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Gravrätt
Kistgravar, urngravar och plats i urnlund upplåts med gravrätt på 25 år. Gravsättning i
minneslund är utan gravrätt. När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse
gravrättsinnehavare, som antecknas i kyrkogårdsförvaltningens gravregister. Som
bevis på gravrätten får gravrättsinnehavaren ett gravbrev. Gravrätten kan förnyas (för
närvarande på 15 år) mot en administrativ avgift. Det går att förnya gravrätten så
länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare som sköter gravrätten.
En gravrätt kan också, om så önskas, återlämnas till förvaltningen före
upplåtelsetidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen kan då upplåta den på nytt. På
samma sätt återgår en gravrätt till kyrkogårdsförvaltningen efter upplåtelsetidens
utgång.

Gravrättsinnehavare
Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha en gravrättsinnehavare.
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.
Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att
-bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
-bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
-bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
-återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen
Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
-hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar
för gravplatsen
-iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar
utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till
kyrkogårdsförvaltningen
-anmäla ny gravrättsinnehavare

Gravvård
Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten eller kors)
eller inte.
Innan gravvården tillverkas och sätts upp på gravplatsen ska en ritning skickas till
kyrkogårdsförvaltningen för godkännande. Endast gravvårdar som godkänts av
kyrkogårdsförvaltningen får sättas upp. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för
underhållet av berörd gravvård. Uppsatt gravvård får inte tas bort utan
kyrkogårdsförvaltningens tillstånd.
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Begravningsavgift
Alla, oavsett religion, både tillhöriga och icke tillhöriga i Svenska kyrkan, betalar via
skattsedeln en begravningsavgift. Denna ska inte förväxlas med den kyrkoavgift som
alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.
Tjänster som ingår i begravningsavgiften
-gravplats på allmän begravningsplats under 25 år alternativt minneslund
-gravöppning samt iordningsställande av gravplats efter gravsättning
-transporter inom förvaltningsområdet
-kremering
-lokal för förvaring och visning av stoft
-lokal för begravningsceremoni med eller utan religiösa symboler
Ovanstående tjänster är kostnadsfria för dödsboet även om begravningen äger rum
på annan ort inom landet genom så kallad begravningsclearing mellan de olika
församlingarna.
Detta ingår om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan
-begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker i önskad
kyrka eller kapell.
Detta bekostas av dödsboet oavsett tillhörighet eller inte
-Kista, urna och transporter av kista till bisättningslokal
-Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
-Annan kistdekoration än bårtäcke
-Extra musik, förutom psalmer och orgelmusik
-Minnesstund
-Annonsering
-Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
-Gravvård (gravsten, kors)
-Gravskötsel
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GRAVSKÖTSEL
Förlösa-Kläckeberga församling erbjuder sig att mot en avgift ta hand om skötseln av
er gravplats. För mer information kontakta pastorsexpeditionen.
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FÖRNYELSE AV GRAVRÄTT
Administrativ avgift för förnyelse i 15 år

500 kr

!
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Tveka inte att kontakta församlingen om du behöver ytterligare information.
!

För visning av gravplatser kontakta kyrkovaktmästare Joel Andersson
tel 076-882 6596. För övriga ärenden kontakta expeditionen tel 0480-44 71 80.
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Box 6007, 390 06 KALMAR
Besöksadress: Förlösavägen 3
E-post: forlosa-klackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se
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