
Begravnings-

verksamhet 
Spara gärna denna bilaga!  

BEGRAVNINGSAVGIFT/KYRKOAVGIFT, vad ingår? 
 Alla som bor i Sverige omfattas av begravningsavgiften. Staten har ett ansvar för att alla 

medborgare har tillgång till en grav där de kan begravas. I vårt område är det Bräcke-Revsunds 

pastorat, som på statens uppdrag, tillhandahåller gravplatser för de människor som bor inom 

pastoratets gränser. Begravningslagen säger att gravsättning eller kremering ska ske inom 1 månad 

efter dödsfallet.  

I begravningsavgiften ingår följande:  
•  Bisättningslokal (lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravningen)  
•  Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)  
•  Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning 
•  Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt i minneslund 
•  Kremering  
•  Transport till och från krematoriet  
•  Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler om så önskas  

För den som tillhör Svenska kyrkan ingår också 

följande: Begravningsgudstjänst med präst och 

musiker i kyrka  

Detsamma gäller om man väljer att ha begravning i 

annan församling än hemförsamling 

Dödsboet bekostar följande:   

• Kista, urna och transport till bisättningslokal  

• Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling  

• Annan kistdekoration än bårtäcke  

• Extra musik eller sång om annan än pastoratets musiker deltar  

• Minnesstund  

• Arvode (om begravningsbyrå anlitas)  

• Gravvård (gravsten, kors)  



GEMENSAM BEGRAVNINSAVGIFT I HELA LANDET  

Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  

Den 1 januari 2016 träder lagändringen i kraft. Det har riksdagen beslutat. Avgiftssatsen fastställs sedan 

på hösten 2016, i november, av Kammarkollegiet. Så det är först 2017 alla vi skattebetalare ska betala 

enligt den nya avgiftssatsen första gången. Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med 

kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet 

som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför 

begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.  

GRAVSKICK  

Det finns olika typer av gravskick. Det som traditionellt har varit vanligast är jordbegravning i kista. 

Under 1900-talet kom kremering som alternativ och därmed också urngravar, minneslund och nu senast 

askgravar. Vi ska försöka förklara vad de olika gravskicken innebär.  

  

Jordgrav i kista  

Kistan med kroppen sänks i en grav, som sedan fylls över med jord.  

Det kan ske i en familjegrav, i en-grav eller två-grav. Om den tänkta  

graven är full, tas en ny grav i anspråk. Även en återlämnad grav  

kan tas i anspråk. Graven har eller får en gravsten. Graven kan 

 prydas av en begränsad blomplantering. Gravsättning sker med  

eller utan anhöriga närvarande.  

  

Urna  

Efter kremering läggs askan i en urna. Den kan gravsättas i en familjegrav eller annan kistgrav där det 

redan är gravsatt eller i en speciell urngrav. Urngraven är mindre än en kistgrav. Graven har eller får en 

gravsten. Graven kan prydas av en begränsad blomplantering. Gravsättnings sker med eller utan 

anhöriga närvarande.  

 

BEGRAVNINGSPLATSER  
 Vid varje begravningsplats i pastoratet finns: 

Jordgravplats, urngravplats, minneslund och 

askgravplats. 

 

Revsund, Sundsjö och Bodsjö församling: 

 

Revsunds kyrkogård 

Sundsjö kyrkogård 

Bodsjö kyrkogård  

  

Bräcke-Nyhems församling: 

 

Bräcke kyrkogård 

Nyhems kyrkogård 

https://www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund


Askgrav  

Efter kremering läggs askan i en urna, en låda eller en askpåse av linne. Den gravsätts i en askgrav. 

Högst två askor kan ligga i samma grav. Graven pryds av en natursten med namnplatta. Sten och 

namnplatta erhålls av pastoratet. För detta tas en avgift ut. Graven har gemensam utsmyckning. Ingen 

egen plantering tillåts. Gravsättning sker med eller utan anhöriga närvarande.  

  

Minneslund  

Efter kremering läggs askan i en papplåda.  

Askan sprids/grävs ner i minneslunden. Minneslunden är en  

anonym gravplats. Ingen gravsten finns. De som är gravsatta  

i minneslunden finns noterade i en pärm, som finns tillgänglig  

i närmaste kyrka. Ingen egen plantering tillåts. Graven har en  

gemensam utsmyckning. Gravsättning sker utan att anhöriga närvarar.  

   

Spridning av aska på annan plats  

Anhöriga kan önska spridning av aska på annan plats än kyrkogård/begravningsplats. För detta krävs 

tillstånd, som söks hos länsstyrelsen.   

  

GRAVRÄTTSINNEHAVARE  

Alla gravar, förutom minneslund, skall ha en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren ansvarar för 

graven. Det innebär att personen har beslutanderätt över vem eller vilka som får gravsättas i graven, 

ansvarar för att eventuell blomplantering sköts, att gravstenen står stadigt och är pastoratets 

kontaktperson. När en gravrättsinnehavare dör eller frånsäger sig sitt ansvar ska övriga anhöriga utse 

en ny gravrättsinnehavare.  

  

 

   Bårtäcke 

   Bårtäcke finns i samtliga kyrkor i  

   Revsund-Sundsjö-Bodsjö församling,  

   samt ett som lånas mellan kyrkorna i Bräcke-Nyhems 

   församling. (Bårtäckena i Revsund, Sundsjö och Bodsjö 

   lånas inte mellan kyrkorna i församlingen, utan används 

   endast i respektive kyrka..)  

   Bårtäcket kan lånas kostnadsfritt vid en begravning i 

   Svenska kyrkans ordning som alternativ till  

   kistdekoration.  

 

 

 

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST  

För den som tillhörs Svenska kyrkan hålls en speciell begravningsgudstjänst. Utan separat kostnad 

ingår kyrka, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och kyrkvärd. Gudstjänsten har en speciell ordning, som 

beslutats av kyrkomötet. Inför begravningsgudstjänsten träffar prästen de anhöriga och samtalar om 

gudstjänsten. Vid detta samtal bestäms också psalmer, musik och eventuell sång. Som huvudregel hålls 

begravningsgudstjänsten med kistan med den döde i kyrkan. Efter begravningsgudstjänsten gravsätts 

kistan eller transporteras till krematoriet för kremering. Vid kremering sker gravsättning efter några 

veckor eller, om begravningsgudstjänsten sker på vintern, nästkommande sommar.  



BEGRAVNINGSCEREMONI  

För den som inte tillhör Svenska kyrkan bestämmer de anhöriga om en ceremoni ska hållas. 

Ceremonin utformas av de anhöriga. Pastoratet tillhandahåller, utan kostnad, lokal för detta om så 

önskas. Det är kapellet eller sockenstugan i Revsund, Bäckkapellet i Bräcke eller sockenstugan i 

Sundsjö.  

  

ANNAN TRO ELLER KULTUR  

De som har annan tro eller kommer från en annan kultur kan ha andra önskemål än de alternativ som 

nämns här ovan. Om så är fallet ska kontakt tas med kyrkoherden.  

  

MINNESSTUND  

Eventuell minnesstund efter begravningsgudstjänsten/begravningsceremonin utformas av de anhöriga. 

Minnesstunden kan hållas på valfri plats. Pastoratet tillhandahåller lokal i Revsund, Sundsjö, Bodsjö, 

Bräcke och Nyhem. När minnesstund efter en borglig begravning hålls tas en hyresavgift ut.  

  

GRAVSKÖTSEL  

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller ingen gravskötsel,   

om man behöver hjälp med det finns det privata aktörer att  

anlita i området.  

  

 

 

  

 

VAKTMÄSTARNA  

  

Bräcke-Nyhem: Peter Lindqvist, 0693-108 10, Ronny Abrahamsson, 0693-108 08 

  

Revsund, Sundsjö, Bodsjö: Håkan Stölan, 0693- 205 74, Leif Wolfenstein, 0693- 205 73 

 

Kyrkogårdsföreståndare: Veronika Selin,   0693- 205 75 

    

  

 

MINNESGÅVOR  

Vi förmedlar endast gåvor till våra egna minnesfonder.  

Ring eller besök expeditionen när du vill ge en minnesgåva,  varje församling har sina egna 

minnesfonder. Vi skickar minnesblad till hela Sverige.  

 

Besökadress: Sefastvägen 1, 843 41 Gällö 

Telefon: 0693-100 43  

Se telefon- och öppettider på: 

www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund 

 

https://www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund
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