
 

 

 

 

 

Att vara gravrättsinnehavare 

 

 

 

 



Ansvar och rättigheter som gravrättsinnehavare 

En gravrättsinnehavare ansvarar för graven och har rätt att bestämma vem som får 

begravas där och hur graven utsmyckas. 

Huvudman för begravningsverksamheten är med undantag av Stockholms stad och Tranås, 

Svenska Kyrkan. 

 
                              Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig 

atttillhanda                                       att tillhandahålla gravplats på allmän begravningsplats för alla 

som är fo                                            folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde.  

 

                                                             Begravningslagen gäller alla invånare i Sverige. När anhöriga valt 

en                                                        en gravplats ska en gravrättsinnehavare utses som ska ansvara för 

gr                                                         gravplatsen. Ibland kan flera personer vara gravrättsinnehavare. 

De                                                        De delar då på ansvaret och bestämmer tillsammans. 

                                                    

                                                            Gravrättsinnehavaren bestämmer vem/vilka som får gravsättas 

och                                                      och vilken gravsten gravplatsen ska ha. Det är inget tvång att en 

gra                                                       gravplats ska ha en gravsten, men tänk på att alla typer av 

gravstena                                          gravstenar inte passar eller tillåts överallt. Gravrätten upplåts 

under                                                 under 25 år. Därefter kan i de flesta fall gravrätten förnyas. Varje 

gr                                                        gravplats som upplåts med gravrätt måste ha en levande 

gravrätts-                                          gravrättsinnehavare. När gravrättsinnehavaren avlider ska de 

efter                                                   efterlevande (dödsboet) meddela kyrkogårdsförvaltningen inom 6 

m                                                         månader om vem/vilka som ska vara ny/nya gravrättsinnehavare. 

 

                                                           Överlåtelse av gravrätt                                                                                                      

.                                                          Gravrätten kan överföras till annan person, exempelvis till någon 

som                                                    som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavare eller är nära släkt 

me                                                      med någon som är gravsatt i gravplatsen. Den nya gravrättsinne-                                      

.                                                           havaren ska registreras hos kyrkogårdsförvaltningen. 

 

                                                           Återlämnande av Gravrätt 

 Gravrättsinnehavaren har möjlighet att avbryta gravrättsinnehavet och återlämna gravrätten. Då 

övergår ansvaret för gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.                                                      

 

 



                                                 Adressändring 

                                                  Det är viktigt att meddela ändrad adress. Den officiella 

adressändrin                                       adressändringen som sker via Skatteverket kommer inte 

kyrkogård                                             kyrkogårdsförvaltningen till del. 

 

                                                               Ansvar för skötsel 

                                                  Som gravrättsinnehavare ansvarar du för gravens skötsel. Du 

kan                                                         kan välja att sköta gravplatsen själv. Om du önskar kan du 

plantera blommor inom                    plantera blommor inom gravens planteringsyta och ansa, vattna 

o                                                              och sköta om ytan själv under vår/sommar/ höst. Om du vill ha 

hj                                                            hjälp med skötsel erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel 

oc                                                           och plantering mot en avgift.  

 

                                                               Vad är begravningsavgift? 

                                                  Begravningsavgift betalas av alla som taxeras för kommunal 

inkom                                                    inkomstskatt. Avgiften tas ut genom skattemyndighetens                                                        

-                                                             försorg och betalas tillsammans med kommunalskatt och statlig 

sk                                                           skatt. På slutskattsedeln framgår hur stor begravningsavgift du 

bet                                                        betalat för det gångna året. 

 

 

 

 

Vad täcks av begravningsavgiften?                           Vad betalar dödsboet?                 

 Bisättning- förvaring av den avlidne                                    *  Kista och eventuell urna 
I kista fram till begravningen( max 1mån)                          *  Svepningsarbete 

 Kist- eller urngravplats, alternativt plats                            *  Transport av den avlidne till 
I minneslund                                                                                  kyrkogårdsförvaltningens 

 Kremering                                                                                       bisättningslokaler 

 Gravöppning                                                                             *  Musik och Sång 

 Gravsättning av kista/urna eller                                           *  Dödsannons 
Jordning av aska i minneslund                                              *  Blommor 

 Igenfyllning av grav samt                                                       *  Förtäring vid minnesstund 
Iordningsställande av gravplatsen                                       *  Gravsten 

 Gravplats (kist- eller urngravplats)                                      *  Bouppteckningskostnader 
För 25 år                                                                                    *  Begravningsbyråens arbets- 

                                                                                                         Kostnader 

 



Gravrätt och Skötsel 

 

Telefontid kl 7-16 måndag-fredag 

 

Telefon                         0531-33096 

E-post                           steneby.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

Webb                            www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat 

 

 

Platsansvarig direkt 
Du kan kontakta platsansvarig.  Nås mellan 7-16 Månd-Fred.  

 
Steneby kyrkogård                    0531-33056 

Billingsfors kyrkogård               0531-33056 

Tisselskogs kyrkogård               0531-33056 

Bäckefors kyrkogård                 0531-33056 

Ödskölt kyrkogård                     0531-33056 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkogårdsförvaltningen 
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