Rutiner vid gravsättning
inom Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby
Begravningsbyrån anmäler dödsfallet till pastorsexpeditionen, där alla uppgifter läggs in i
bokningssystemet, tider och resurser bokas. Begravningsbyrån lämnar uppgifter angående dödsfallet.
Befintlig gravplats kontrolleras av kyrkogårdsförvaltningen så att gravrättsinnehavaren gett sitt
tillstånd att använda graven. Finns det ingen befintlig plats, får de anhöriga kyrkogårdsförvaltningens
telefonnummer av begravningsbyrån, så att de kan komma till kyrkogården, för att se ut en ny
gravplats. Om det är en jordbegravning diskuteras även hur många kistor som ska få plats i graven.
Kistan bisätts i kylrum i Bergsalen i väntan på begravningsceremonin. Det finns även möjlighet till
frysförvaring om så krävs.

Vid jordbegravning
Dagen innan begravningsceremonin öppnas jordgraven till det djup som bestämts i samråd
med dödsboet. Gravöppningen sker med grävmaskin. Gravmassorna förvaras antingen i jordlåda,
placerad intill graven, alternativt forslas bort på tippvagn om det är möjligt.
På begravningsdagen kontrollerar personal på kyrkogården så att det inte har kommit något vatten i
graven eller om det har rasat o.s.v. Om detta skett åtgärdas detta, sedan kläs grav och eventuell
jordlåda med gravmattor. Därefter läggs reglar ut att ställa kistan på, samt linor att sänka kistan med.
Efter ceremonin förs kistan till graven på katafalkvagnen eller med begravningsbil.
Efter gravsättningen återfylls graven med grävmaskin. Jorden tas ur jordlåda eller tippas från flakvagn.
En ca 20-40 cm hög gravkulle skapas för att naturen ska kunna göra sitt eget packningsarbete. 1-6
månader efter jordsättning jämnas gravkullen ut och kyrkogårdspersonalen lägger på lite matjord och
sår gräs över hela gravplatsen.

Vid kremation
Först är det ceremoni i kyrkan eller i ceremonilokal, sedan körs kistan till Kvibergs krematorium för
kremation. När detta är gjort tas stoftet i urnan tillbaka till Kyrkogårdsförvaltningen i Kungälv och
förvaras i Bergsalen fram tills det är dags för urnnedsättning. Det är bara Kyrkogårdsförvaltningen och
begravningsbyråerna som har tillgång till denna del av Bergsalen, där det även finns en liggare där
man skriver in/ut sig.
Urnnedsättning bokas minst tre dagar i förväg på Kyrkogårdens expedition, antingen av
begravningsbyrån eller direkt av dödsboet. Utlämning av urna sker mot uppvisande av legitimation
och kvittens, på Kyrkogårdens expedition av kyrkogårdsföreståndaren.
Samma dag som urnnedsättningen ska äga rum, grävs ett hål ca Ø 30 cm och 70 cm djupt. Hålet täcks
sedan med gravmatta och lock.

Materialet från graven förvaras i en skottkärra i närheten av graven. Graven återfylls när
anhöriga har lämnat platsen.
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Gravsättning i Minneslund
Stoff som ska gravsättas i minneslunden på Skogskyrkogården i Kungälv eller i senare fall i
minneslunden på S:t Halvard i Ytterby (minneslunden är under anläggning, kommer att vara färdig
hösten 2010) förvaras i Bergsalen i Kungälv. I minneslunden på Skogskyrkogården förekommer både
spridning och nedgrävning av stoff, men i minneslunden på S:t Halvard kommer det endast att bli
nedgrävning. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravsättningen i minneslunden, några askar åt gången när
vädret tillåter.

Mer information
Den som vill veta mer om rutinerna kring gravsättning på kyrkogårdarna i Kungälv och Ytterby är
välkommen att kontakta kyrkogårdsföreståndare Mikael Osberg, telefon 0303-37 70 51 (mån-fre kl
10-11) eller 070-622 22 32.
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