Flyttning av gravsatt stoft eller aska
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Gravsatt stoft eller aska får inte flyttas från en gravplats för att gravsättas någon annanstans
enligt 6 kap 1 § i begravningslagen.
Tillstånd får dock ges om
- graven öppnas på sådant sätt att gravsatt stoft eller aska inte skadas enligt
begravningslagen 2 kap 13 §
- det finns särskilda skäl för flyttningen
- det är klarlagt var stoftet eller askan skall gravsätta på nytt
Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda bör flyttning av stoft eller aska kunna medges
- om ett misstag skett vid gravsättningen
- för att sammanföra makar eller föräldrar och ett minderårigt barn
- för en flykting eller invandrare som vill återvända till hemlandet med stoftet eller
askan av en i Sverige avliden anhörig
- om gravsättning har skett i uttrycklig strid mot den avlidnes önskan beträffande
gravsättningen
- om gravsättning skett på en ort där den avlidne bott bara en kort tid eller tillfälligt
Innan beslut i flyttningsärende fattas, beaktas även nedanstående
- flyttningen får ej ske mot den avlidnes uttalade önskan om plats för gravsättning
- den avlidne bör ha haft någon form av anknytning till den plats dit flyttningen avses
ske, t.ex. uppväxtort, släktanknytning, familjegrav eller fritidsbostad på orten
- om den avlidne haft naturlig anknytning till den ort där gravsättningen skett så talar
det emot ett medgivande till flyttning
- flyttning av aska till minneslund p.g.a. den efterlevandes önskan att bli gravsatt i
minneslund, bör ej medges

Ansökan om tillstånd för flyttning prövas av huvudmannen för begravningsverksamheten, i
detta fall Norrköpings pastorat.
Ansökan måste förutom ovannämnda uppgifter innehålla
- vilken gravplats det gäller
- namn och personnummer på den avlidne
- namn, adress och telefonnummer till den som ansöker

Ansökan sker skriftligen till:
Norrköpings pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 263
601 04 Norrköping

Utdrag ur begravningslagen

6 kap. Flyttning av gravsatt stoft eller aska
1 § Stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats får inte flyttas från en gravplats
för att gravsättas någon annanstans.
Tillstånd får dock ges till en sådan flyttning, om det finns särskilda skäl för det och om det är
klarlagt var stoftet eller askan skall gravsättas på nytt.
2 § Frågor om tillstånd enligt 1 § andra stycket prövas av huvudmannen för
begravningsverksamheten eller den som annars förvaltar en allmän begravningsplats, om
flyttning skall ske från eller inom begravningsplatsen.
I andra fall prövas frågor om tillstånd av länsstyrelsen, som därvid skall höra innehavaren av
begravningsplatsen. Lag (1999:306).
3 § Trots det som sägs i 1 § får huvudmannen för begravningsverksamheten eller den som
annars förvaltar en allmän begravningsplats ta ut aska som har gravsatts i ett utrymme i ett
kolumbarium eller en urnmur där gravrätten har upphört.
Askan skall i så fall grävas ned inom begravningsplatsen eller inom någon annan närbelägen
begravningsplats. Lag (1999:306).

