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Kan man ta bort stenen och ändå ha kvar gravplatsen? 

Svar: En gravplats måste inte ha en gravsten, Gravrätten kan därför 

behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan 

utsmyckning behövs inte tas bort. 

 

Vart vänder man sig om man har frågor? 

Svar: Frågor angående gravstenskontrollen besvaras av 

kyrkogårdsförvaltningen och kontaktuppgifter finns nedan. För frågor om 

åtgärder och beställda jobb kontakta det företaget du anlitat för att 

åtgärda din sten. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter, Ulricehamns Pastorat 
 

Kyrkogårdsexpeditionen i Vist 

Öppettider: mån-fred 10.00-13.00  

Telefon: 0321-283 00 

Besöksadress: Kyrkogårdsförvaltningen, Vists kyrkogård 

Postadressen: Ulricehamns pastorat, Västra kyrkogatan 3B, 

523 30 Ulricehamn 

E-post: ulricehamns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Hemsida www.svenskakyrkan.se/ulricehamn 

 

 

Kyrkogårdschef Förvaltningsassistent  
Kurt Eriksson  Pernilla Johansson 

Telefon: 0321-283 51 Telefon: 0321-283 52 

 

Gravstenars säkerhet –  
ett delat ansvar 

 
Information om gravstenssäkerhet i Ulricehamns pastorat 

 
 
 
 

                   



Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar 

Gravstenarna på våra kyrkogårdar är mycket vackra. De kan även vara en 

säkerhetsrisk, om de inte sköts om och hanteras korrekt. Därför arbetar vi 

med att se över gravstenarnas säkerhet. Kontrollen av stenarnas säkerhet 

sker enligt Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer. Kontrollen ska ske 

vart 5:e år. 

Arbetet, som påbörjades år 2013, är en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som pastoratet är skyldiga att genomföra. 

 Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: 

-kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för arbetsmiljön och säkerhet 

för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. 

-Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och 

gravanordningen. 

 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och 

ansvarar för en återmontering av gravstenen om det blir aktuellt. 

Kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot 

kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för och ansvarar därmed för 

återmontering av gravstenen om det blir aktuellt. 

 

Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för 

kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare 

anvisningar hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns 

även anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska 

genomföras.  

 

Vid kontrollen provar vi att: 

-gravstenen klarar ett tryck på 35 kg dragkraft utan att välta. 

-stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar.  

-gravstenen inte lutar mer än tillåtet. 

 

Mindre glapp mellan sockel och gravsten gör inte att stenen underkänns. 

Även på en säker eller åtgärdad gravsten kan ha ett visst glapp 

förekomma.  

 

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas t.e.x 

genom att den stöttas eller läggs ned. 

Gravrättsinnehavaren meddelas och har sedan ansvaret att stenen 

åtgärdas. 

  

Vanliga frågor 
 

Hur får man information om ens gravplats berörs? 

Svar: Gravrättsinnehavare som har gravplats där gravstenen måste 

åtgärdas, kommer att få skriftlig information om detta från 

kyrkogårdsförvaltningen, samt hänvisning till företag som kan utföra 

arbetet efter beställning. 

 

Hur lång tid har man på sig att åtgärda gravstenen? 

Svar: Det kan variera beroende på när på året som gravstenen är 

kontrollerad. Brukar variera mellan 1-4 månader. 

 

Ordnar kyrkogårdsförvaltningen med åtgärderna? 

Svar: Ja,  kyrkogårdsförvaltningen kan hjälpa till med att åtgärda 

gravstenen. Man kan även kontakta en stenhuggerifirma som kan åtgärda 

gravstenen. 

 

Vad kostar det? 

Svar: Priset varierar beroende på storlek på gravsten.  

 

Får man göra detta själv? 

Svar: Ja, det går bra att åtgärda gravstenen själv. Man måste följa 

Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer Finns att ladda ner på vår 

hemsida. 

www.svenskakyrkan.se/Ulricehamn/kyrkogårdförvaltningen/säkerhets- 

kontroll. Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar sedan att stenen är rätt 

monterad. 

 

Får man göra om en stående sten till liggande sten? 

Svar: Ja, det går bra att en gravsten placeras liggande om det görs enligt 

god gravkultur. Rådgör med kyrkogårdsförvaltningen innan ni gör detta 

arbete. 

 


