
 

Förfarande vid gravsättning av aska 

 

Enligt begravningslagen (1990:1114) kap.5 §11 ska askan efter avliden gravsättas inom ett år 

från kremering.  Det finns fem tillvägagångssätt för att gravsätta askan av anhörig hos 

Skövde kyrkogårdsförvaltning: 

- Med präst 

- Med begravningsentreprenör 

- Med vaktmästare 

- Själv (utan ovanstående) 

- Överlåta gravsättningen till kyrkogårdsförvaltningen  

Gravsätta aska av anhörig tillsammans med präst 

Kontakta prästen och bestäm tid för gravsättning. Kom överens om ifall Ni eller prästen 

bokar tid för gravsättning hos kyrkogårdsförvaltningen.   

Gravsätta aska av anhörig tillsammans med begravningsentreprenör 

Kontakta begravningsentreprenören och meddela att Ni vill gravsätta askan av Er anhörig, de 

ordnar allt praktiskt och talar om för Er hur Ni går tillväga. 

Gravsätta aska av anhörig tillsammans med vaktmästare 

Boka gravsättningstid hos kyrkogårdsförvaltningen (se ruta nedan). Vaktmästaren möter upp 

Er med urnan vid gravplatsen och finns behjälplig att sänka urnan om så önskas.  

Gravsätta aska av anhörig själv  

Boka gravsättningstid hos kyrkogårdsförvaltningen (se ruta nedan). Urnan hämtas i 

krematoriet (finns beläget på baksidan av S:ta Birgittas kapell), enligt överenskommen tid. 

Medtag legitimation. Urnan tas med till gravplats där kyrkogårdsförvaltningen har förberett 

för gravsättningen. Graven är täckt med ett lock som lyfts av för att kunna sänka urnan med 

dess försedda band. Banden släpps ner tillsammans med urnan. Ta den tid Ni känner att Ni 

vill ha för att ta farväl. När Ni har lämnat platsen kommer förvaltningens personal och 

återfyller graven.  

Överlåta gravsättningen till kyrkogårdsförvaltningen  

Ring kyrkogårdsförvaltningen och meddela att ni önskar att de gravsätter utan anhörigas 

närvaro. 

Bokning av gravsättning: 

Tel. till kyrkogårdsförvaltningen: 0500 – 47 65 40 

Gravsättningstider: Måndag till fredag kl. 9, 10 och 13. 

Dag före julafton, nyårsafton och långfredag är senaste tiden kl. 13.                                    

Dag före Alla helgons dag sker inga gravsättningar. 

Vaktmästartider: Måndag - fredag kl. 11.00  

Sommartid måste bokning ske senast en vardag innan gravsättningstid, 

vintertid tre dagar innan gravsättningstid. 


