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FÖRBUNDSINFO
Nr 18 – september 2010
Kontroll av säker montering och justering av
gravstenar
De senaste åren har det förekommit olyckor på grund av fallande gravstenar
där både personal och allmänhet har drabbats.
Varje kyrkogårdsförvaltning är ansvarig för att begravningsplatsen är en
säker miljö för såväl arbetstagare som allmänheten som besöker den. Det
innebär att även om gravrättsinnehavarna äger och ansvarar för gravanordningarna så ska förvaltningen kontrollera att de är säkert monterade.
Sedan 1997 finns en överenskommelse med detaljerade bestämmelser över
hur en gravvård ska monteras och provas för att vara säkert monterad. För
att kontrollera om gravstenarna är säkra kan skriften Montering och provning
av gravvårdar, användas. Den är utgiven av Centrala gravvårdskommittén
(CGK) och i detta Förbundsinfo ges en sammanfattning av bestämmelserna.

Handläggare:
Stafan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent, telefon 08-737 72 15
staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 STOCKHOLM
Tel 08-737 70 00 Fax 08-640 36 05
E-post arbetsgivarorganisationen@svenskakyrkan.se
Webbplats www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
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Kontroll av säker montering och justering av
gravstenar
De senaste åren har det förekommit olyckor på grund av fallande gravstenar
där både personal och allmänhet har drabbats.
Varje kyrkogårdsförvaltning är ansvarig för att begravningsplatsen är en
säker miljö för såväl arbetstagare som allmänheten som besöker den. Det
innebär att även om gravrättsinnehavarna äger och ansvarar för gravanordningarna, så ska förvaltningen kontrollera att de är säkert monterade. I de
fall gravstenen inte är säkert monterad ska gravrättsinnehavaren kontaktas
och uppmanas att vidta åtgärder. Om gravstenen eller annan anordning på
gravplatsen, utgör en fara ska den omgående läggas ned eller så ska området
spärras av.
Ingår i arbetsmiljöarbetet
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att kontinuerligt kontrollera att
gravanordningar på begravningsplatsen inte utgör någon fara. Sedan 1997
finns en överenskommelse med detaljerade bestämmelser för hur en gravvård
ska monteras och provas, för att vara säkert monterad. Det är Centrala Gravvårds Kommittén, CGK, ett samarbetsorgan mellan stenfirmornas och kyrkogårdsförvaltningarnas företrädare, som enats om vad som ska krävas. Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation har uppmanat alla församlingar/samfälligheter att kräva att dessa regler efterföljs innan de godkänner en ansökan om
att få montera en gravanordning på en gravplats.
Även före 1997 hade många förvaltningar krav på hur en gravsten skulle
monteras. Gravstenar som stått mycket länge på begravningsplatsen kan ha
otillfredsställande dubbning, dubbar som korroderat, förankringshål som
utvidgats eller sockel som inte är tillräckligt stabil i förhållande till stenens
storlek. Stabiliteten i marken kan ha försämrats särskilt om markmaterialet
innehåller mycket ler eller mjäla.
Kontroll att gravstenarna är säkra
För att kontrollera om gravstenarna är säkra kan de anordningar för dynamisk
eller statisk provning som beskrivs i skriften Montering och provning av gravvårdar, användas. Om någon annan metod för att testa gravstenens stabilitet
används är det viktigt att den görs på ett säkert sätt. En allvarlig olycka inträffade när två kyrkogårdsarbetare skulle kontrollera gravstenar och en del föll
över den enes ben. Att för hand rucka på stora gravstenar är inte ett säkert
sätt att kontrollera montering och sockel.
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I de fall gravstenen står kvar vid provningen men där överdelen rör sig mer
än 10 mm vid höjden 0,7 m eller 15 mm vid höjden 1,2 m, kan man befara att
det blivit för stora hål i förhållande till dubben eller att sockeln inte längre är
ordentligt förankrad i marken. I ett sådant läge kan gravstenen stå kvar utan
avspärrning, men gravrättsinnehavaren ska uppmanas att åtgärda bristerna.
I CGKs anvisningarna anges gravstensdubbens kvalitet, storlek och passform, liksom sockelns utformning och storlek. CGKs anvisningar ska även
gälla vid återmontering av äldre gravvårdar.
CGK:s regelsamling
CGKs Montering och provning av gravvårdar finns att ladda ned som PDF från
vår hemsida:
www.forsamlingsforbundet.se/ArticlePages/200704/11/20070411103209_
Admins152/20070411103209_Admins152.dbp.asp
eller från Stenindustrins hemsida www.sten.se

Förteckning över utgivna FÖRBUNDSINFO 2010
Nr 1 Nu heter vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 18 januari
Nr 2 Sjuklön vid indragen sjukpenning – AB § 28 moment 9, 18 januari
Nr 3 Inför val av kvalificerad revisor, 18 januari
Nr 4 Risk för revisionsjäv vid ny mandatperiod, 18 januari
Nr 5 Internränta år 2009, 18 januari
Nr 6 Lyft – en ny arbetsmarknadsåtgärd, 17 februari
Nr 7 Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3, 16
mars

Nr 8 Ändringar i stiftelselagen, har utgått, ersätts av nr 12, 16 mars
Nr 9 Upphandlingsmallar uppdaterade – nytt standardavtal för

Nr 12

konsulttjänster, 16 mars
Budgetförutsättningar 2011, 16 mars
Förtydligande angående stiftelser och ändamålsbestämda
medel, 16 mars
Ändringar i stiftelselagen 2011, ersätter tidigare utgivna nr 8, 16

Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18

Styrning, ledning och arbetsgivarfrågor, 16 april
KPA Livförsäkring rabatterar premien för TGL-KL 2011, 19 maj
Ändringar i semesterlagen, 16 juni
Inte tillåtet att gravsätta djur på kyrkogård, 16 augusti
Nya regler för trådlösa mikrofoner, 16 augusti
Kontroll av säker montering och justering av gravstenar, 16 augusti

Nr 10
Nr 11
mars
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