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Fö reskrifter – reglemente – fö r begravningsverksamheten i
Fölkungabygdens pastörat
Allmänt
Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1 144, och begravningsförordningen,
SFS 1990:1 147, gäller föreskrifterna i detta reglemente.
1 Kap Organ för begravningsverksamheten
1§ Ansvaret för begravningsverksamheten
Församlingens begravningsväsende förvaltas av kyrkorådet.
2 kap Definitioner
1§ Begravning
Begravning är det samlade begreppet för de handlingar och åtgärder inför och i samband
med gravsättningen av den avlidne. Begreppet innefattar moment som omhändertagande
samt visning av den avlidne, begravningsceremoni, minnesstund, kremering och
gravsättning.
2§ Bisättning
Att flytta den avlidne från ett bårhus till ett gravkapell eller kyrka i avvaktan på
begravningsceremonin/gravsättningen. I samband med bisättningen görs den avlidne i
ordning; kläs och läggs i kista.
3§ Bisättningslokal
Kistan med den avlidne sätts i lokal för förvaring, så kallad bisättningslokal.
4§ Begravningsceremoni
Begravningsceremoni avser den del av begravningen där bland annat familj, släkt och vänner
under ceremoniella former tar farväl av den avlidne. En begravningsceremoni i Svenska
kyrkans och andra samfunds ordning kallas begravningsgudstjänst.
5§ Gravsättning
Placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt
gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på någon
annan plats än begravningsplats.
6§ Förbehållsgravplats
Om någon gravsätts inom en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats och
gravplatsen inte kan upplåtas till någon med gravrätt, ska gravplatsen förbehållas den
avlidne under minst 25 år.
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7§ Särskild gravplats
Särskild begravningsplats: Huvudman ska inom det egna förvaltningsområdet eller inom ett
närbeläget förvaltningsområde, tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör
något kristet trossamfund. Församling som är huvudman bör samråda med och informera
företrädare för dem inom förvaltningsområdet som inte tillhör något kristet trossamfund i
frågor som rör förvaltningen av de särskilda gravplatserna. Vid anläggning, utvidgning eller
väsentlig ändring av en allmän begravningsplats ska församlingen samråda med företrädare
för andra trossamfund och övriga berörda parter.
8§ Gravanordning
Gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande
anordningar på en gravplats.
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 huvudmannen
under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje
av lätt förgängligt material. Huvudmannen svarar för vården av minneslunden och för all
plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och
levande ljus. Kyrkorådet anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor
och rester av ljus tas bort genom huvudmannens försorg.
2§ Ordningen på begravningsplatsen
Föreskrifter rörande ordningen på begravningsplatsen finns i kommunens lokala
ordningsföreskrifter.







Besökare bör avhålla sig från högljutt tal och störande ljud eller uppträdande som
strider mot platsens helgd eller stör grupp eller enskild.
Hundar får medföras men ej rastas på området.
Undvik att gå på eller på annat sätt skada gravar, nysådda eller insådda gräsmattor,
planteringar eller häckar.
Det är förbjudet att åka cykel, moped och skoter eller att rida på området. Fordon får
införas endast efter asfalterade vägar. Parkering sker på anvisade platser.
Transporter med lastbil får förekomma endast under personalens ordinarie arbetstid.
Vid gravsättning, annan ceremoni eller igenfyllande av grav bör särskild hänsyn
iakttas. Fotografering får endast ske med berörda efterlevandes samtycke.
Papper, annat förpackningsmaterial eller skräp får ej lämnas kvar annat än i därtill
utsatta uppsamlingskärl.
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Vattenkannor och andra redskap som tillhandahålles av huvudmannen skall
återställas på för dem avsedda platser. De får ej avlägsnas från kyrkogårdsområdet.
Enskilda ägodelar, såsom vattenkannor, redskap, mm får inte förvaras inom
kyrkogårdarna. Påträffade sådana avlägsnas av kyrkogårdspersonalen.
Endast i samråd med kyrkogårdspersonalen får grus eller annat material påföras
graven.
Huvudmannen avsäger sig ansvaret för lösa föremål i gravanordningen.
Gravlyktor och glasföremål ska vara bortplockade till dess att växtsäsongen startar
för att undvika skador vid gräsklippning.

Kyrkorådet kan meddela ytterligare föreskrifter rörande miljö- hälso- och arbetarskydd.
3§ Särskilda gravplatser – samråd om förvaltning mm.
Kyrkorådet samråder och informerar företrädare för dem som inte tillhör något kristet
trossamfund i frågor som rör förvaltningen av de särskilda gravplatserna.
Kyrkorådet samråder med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid
anläggningen, utvidgning och väsentlig ändring av begravningsplats.
4 kap Gravplatsen
1§ Tidpunkt för upplåtelse
Kyrkorådet upplåter rätt till gravplats endast i samband med aktuell gravsättning. Upplåtelse
av rätt till gravplats kan ske utan samband med aktuell gravsättning om det finns särskilda
skäl för det. Gravrätt inom muslimskt gravkvarter räknas som särskilt skäl.
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 efter senaste gravsättningen.
§4 Gravrätt
Gravrättsinnehavare äger på skriftlig framställning hos kyrkorådet rätt att få gravrätten
förnyad med 15 år då gällande gravrättstid utlöper. Förutsättningen för förnyelse av
gravrättstid är att förnyelsen icke medför synnerligt men för kyrkogårdens ändamålsenliga
förordnande och skötsel.
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 särskilt skäl för det.
Särskild gravplats upplåts inom församlingen eller inom närbelägen församling.
Gravsättning i minneslund sker genom nedgrävning.
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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 ex snöskottning på angränsande gravplatser.

7§ Föreskrifter rörande gravanordning
En gravanordning får inte
 Utgöra ett påtagligt störande inslag i en känslig miljö
 Utgöra en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där
 Vara otillbörligt kränkande
 Medföra praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser.
 Lösa föremål skall vara fast monterade eller dubbade
 Upplåtaren för göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger
det. Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd
och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig
ändringen.
 Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga
åtgärder på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas
därom.
 Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet.
Detsamma gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får
dock besluta de begränsningar i gravrättsinnehavarens bestämmanderätt som är
nödvändiga för att tillgodose en god gravkultur.
8§ Uppsättning av gravanordning
Montering av gravanordning ska ske enligt Centrala Gravvårdskommitténs utarbetade
anvisningar.
Anmälan om uppsättning eller ändring av en gravanordning på gravplats skall göras till
huvudmannen före uppsättning eller ändring.
9§ Vård och underhåll av gravplats
Kyrkorådet åtar sig vård och underhåll av gravplats på av kyrkofullmäktige fastställda villkor.
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.
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2§ Transporter i samband med begravning
Transporter från det att församlingen övertagit ansvaret för stoftet sker enligt av kyrkorådet
fastställda villkor och avtal.
3§ Om kistor och askurnor
Kista skall vara märkt på sådant sätt att förväxling förhindras.
Kistor och urnor skall vara av förgängligt material och i övrigt uppfylla de krav som SBT
(Samrådsgruppen begravningsbranschens träindustri) rekommenderar.

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
Huvudmannen 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 begravningsverksamheten
Kyrkorådet vidtar beredskapsförberedelser som behövs och lämnar föreskrivna upplysningar
om gravars belägenhet enligt lagen om civilt försvar.

Detta reglemente har antagits vid sammanträde med kyrkofullmäktige den

