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Reglemente för Begravningsverksamheten Höllvikens 
församling1 
 

Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, 

SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna i detta reglemente. 

1 KAP ORGAN FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 

1 § ANSVARET FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 

Kyrkorådet, har ansvaret för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt 

begravningslagen och begravningsförordningen.  

2 KAP DEFINITIONER 

1 § BEGRAVNING 

Med begravning avses bisättning, begravningsceremoni och gravsättning. 

2 § BISÄTTNING 

Med bisättning avses alla åtgärder som hänger samman med att kistan med den avlidne förs 

till och överlämnas i bisättningslokalen eller i annan av kyrkorådet anvisad lokal. 

3 § BISÄTTNINGSLOKAL 

Med bisättningslokal avses lokal för förvaring och visning av avliden. 

4 § BEGRAVNINGSCEREMONI 

Med begravningsceremoni avses de ceremonier och handlingar varunder de efterlevande och 

andra skiljs frän den döda människan. 

5 § GRAVSÄTTNING 

Med gravsättning avses åtgärder varigenom den döda kroppen eller askan efter den avlidne 

överlämnas åt jord eller vatten. 

6 § FÖRBEHÅLLSGRAVPLATS 

Gravplats som enligt lag är förbehållen den gravsatte under viss tid. 

7 § SÄRSKILD GRAVPLATS 

Med särskild gravplats avses gravplats vars läge och utformning är religiöst motiverad. 

                                                 
1 Antaget i KFM § 9/02 
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3 KAP BEGRAVNINGSPLATSEN 

1 § ORDNINGSREGLER FÖR MINNESLUND 

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas 

aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda 

gravvårdar och planteringar förekommer inte. Nedgrävning av aska utförs av kyrkorådet 

under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av 

lätt förgängligt material. Kyrkorådet svarar för vården av minneslunden och för all plantering 

inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor, ljus och annan 

smyckning. Kyrkorådet anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor, 

rester av ljus och annan smyckning tas bort genom kyrkorådets försorg. 

 

Med begravning avses bisättning, begravningsceremoni och gravsättning. 

2 § a ORDNINGSREGLER FÖR ASKGRAVPLATS 

Askgravplats är avsedd för ett gravskick med kollektiv karaktär där gravsättning sker med 

begränsad gravrätt. De anhöriga får delta vid gravsättningen. Platsen för gravsättningen markeras i 

gravboken. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material. Kyrkorådet 

svarar för vården av askgravplats och för all plantering inom denna. Smyckning är tillåten med 

snittblommor, en vinterdekoration och annan smyckning samt ett ljus eller en lykta under den 

mörka delen av året. Vissna blommor, rester av ljus och annan smyckning tas bort genom 

kyrkorådets försorg Kyrkorådet svarar för gemensam gravanordning där uppgifter om gravsatta 

lämnas. 

2 § b ORDNINGEN PÅ BEGRAVNINGSPLATSEN 

Föreskrifter rörande ordningen på begravningsplatsen tillämpas Vellinge kommuns lokala 

ordningsföreskrifter. 

 

Kyrkorådet kan meddela ytterligare föreskrifter rörande miljö-, hälso- och arbetarskydd. 

3 § SÄRSKILDA GRAVPLATSER – SAMRÅD OM FÖRVALTNING, MM. 

Kyrkorådet samråder och informerar företrädare för dem inom församlingen som inte tillhör 

kristet trossamfund i frågor som rör förvaltningen av de särskilda gravplatserna. 

 

Kyrkorådet samråder med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid 

anläggning, utvidgning och väsentlig ändring av begravningsplats. 

3 § b Gravgrävning mm 

Stämpning av grav skall utföras enligt särskilt framtagna riktlinjer. 

Gravöppning får endast utföras av Begravningsverksamhetens personal. Efter 

särskild prövning av arbetsledaren eller dennes ersättare kan medges att annan utför 

återfyllning under överinseende av Begravningsverksamhetens personal. 

https://vellinge.se/siteassets/kommun-och-politik/pdf/styrdokument/pdf/lokala-ordningsforeskrifter.pdf
https://vellinge.se/siteassets/kommun-och-politik/pdf/styrdokument/pdf/lokala-ordningsforeskrifter.pdf
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4 § GRAVKARTOR OCH GRAVBÖCKER 

Kyrkorådet ska upprätta gravkartor och föra gravbok och hålla dessa uppdaterade. 

4 KAP GRAVPLATSEN 

1 § TIDPUNKT FÖR UPPLÅTELSE 

Kyrkorådet upplåter rätt till gravplats i samband med aktuell gravsättning. 

 

Upplåtelse av rätt till gravplats kan ske utan samband med aktuell gravsättning om 

skötselavtal tecknas om fem år i taget tills gravsättning skett. Om gravskötselavtal inte 

tecknas och gravsättning inte skett förfaller gravrätten. 

2 § UPPLÅTELSE UTAN GRAVRÄTT - FÖRBEHÅLLSGRAVPLATS 

Gravplats, som inte kan upplåtas till någon med gravrätt, är förbehållen den gravsatte i 25 år. 

3 § GRAVRÄTTSTID 

Gravrätt upplåts för en tid av 25 år. 

4 §  GRAVRÄTTSAVGIFT mm 

För personer som inte var folkbokförda i Sverige vid dödsfallet betalas avgift enligt fastställda 

taxor, för tjänster som i övriga fall ingår enligt begravningslagen (1990:1144) kap 9 §§ 6-8. 

Avgift för förnyelse av gravrätt utan samband med ny gravsättning utgår enligt fastställd taxa. 

5 § GRAVPLATS OCH GRAVSÄTTNING 

 Kistgravplats upplåts för gravsättning av kista 

 Urngravplats upplåts för gravsättning av askurna. 

 Kistgravplats upplåts för gravsättning av askurna bara om det finns särskilda skäl för 

det. 

 Särskild gravplats upplåts inom församlingen eller inom närbelägen församling. 

 Gravsättning i minneslund sker genom nedgrävning. 

 Gravsättning av stoft helt eller delvis utan kista får ske om det finns särskilda skäl för 

det. Muslimsk gravsättning räknas som särskilt skäl. 

6 § INTRÅNG VID GRAVSÄTTNING 

Gravrättsinnehavare är skyldig att tåla intrång på gravplatsen som föranleds av gravöppning 

eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser. 
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7 § FÖRESKRIFTER RÖRANDE GRAVANORDNING 

Gravanordningen skall uppfylla kraven på god gravkultur. Hänsyn skall tas till följande: 

 Begravningsplatsen skall som helhet vara lämpligt utformad ur såväl miljö- som 

skötselsynpunkt. 

 Kulturhistoriska värden skall värnas. 

 Får inte utgöra ett påtagligt störande inslag i en känslig miljö. 

 Får inte utformas, så att skötseln av angränsande gravar eller allmänna ytor försvåras. 

 Får inte utgöra en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där. 

 Stående gravanordningar får inte överstiga 110 cm. Gravanordningar över 110 cm tillåts 

endast på separata kvarter som anvisas av Begravningsverksamheten.  

 Får inte vara otillbörligt kränkande. 

 Gravanordningen skall stå i rimliga proportioner till gravplatsens storlek. 

 Gravanordningens sockel får inte bestå av material som kan sönderfalla vid belastning 

som t.ex. sten av leca/lättbetong 

8 § UPPSÄTTNING AV GRAVANORDNING 

Ansökan om prövning om en gravanordning kan tillåtas eller inte skall ske enligt av 

kyrkorådet fastställda föreskrifter för aktuellt gravkvarter. 

 

Anmälan om uppsättning/nedtagning av en gravanordning på gravplats skall göras till 

kyrkorådet före uppsättningen/nedtagning. Gravsanordning skall monteras enligt Centrala 

Gravvårdskommittén, CGK:s monteringsanvisningar. 

 

Vid upphörande eller återlämning av gravrätt avlägsnas gravvård eller annan gravanordning 

efter beställning av gravrättsinnehavare. 

9 § VÅRD OCH UNDERHÅLL AV GRAVPLATS 

Kyrkorådet åtar sig vård och underhåll av gravplats på av kyrkofullmäktige fastställda villkor. 

 

Kyrkorådet upprättar förslag till kyrkofullmäktige avseende taxor och avgifter. 

5. KAP BEGRAVNINGEN 

1 § BISÄTTNING 

Bisättning skall ske i anvisad bisättningslokal och på av kyrkorådet fastställda tider. 
 
Den av kyrkorådet fastställda ordningen i bisättningslokal skall iakttas. 

2 § TRANSPORTER I SAMBAND MED BEGRAVNING 

Transporter från det att församlingen övertagit ansvaret för stoftet sker enligt av kyrkorådet 

fastställda villkor. 

http://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/cgk_montering-o-provning-av-gravvardar.pdf
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3 § OM KISTOR OCH ASKURNOR 

Kista och askurna ska vara av förgängligt material och märkt på sådant sätt att förväxling 

förhindras. Kista och askurna skall vara godkända av Samrådsgruppen Begravningsbranschen 

Träindustrin, SBT, eller uppfylla deras rekommendation för "egentillverkning" av kista eller 

askurna. 

 

Askurna överlämnas på pastorsexpeditionen inför begravningen. Kista överlämnas i samband 

med begravningsgudstjänst vid bokad kyrka eller anvisad lokal för annan 

begravningsceremoni. Kista kan enligt överenskommelse överlämnas i bisättningslokalen på 

Rängs kyrkogård. 

4 § LOKAL FÖR BEGRAVNINGSCEREMONI 

Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler anvisas av kyrkorådet. 

5 § TIDPUNKT FÖR GRAVSÄTTNING 

Gravsättning får äga rum på av kyrkorådet fastställda tider. 

6 § MEDLING 

Kyrkorådet, eller den som kyrkorådet utser, ska på begäran medla mellan parterna om de 

efterlevande inte kan enas om gravsättningen eller om att kremering ska ske. 

6 KAP BEREDSKAPSFÖRBEREDELSERNA 

1 § BEREDSKAPSFÖRBEREDELSER INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

Kyrkorådet vidtar vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under höjd 

beredskap. 

Bestämmelser om vilket ansvar kommuner i detta sammanhang har inom det civila försvaret 

finns i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Lag (2006:633). 

Församlingen har skyldighet att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § andra stycket och 

2 § lagen (2006:544) vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lag 

(2006:633). 

http://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/sbt_-_kravspec_egentillverkat_2016.pdf

