Till dig som anhörig
INFORMATION OM BEGRAVNINGSVERKSAMHET,
GRAVSTENAR OCH GRAVSKICK

Begravningsverksamheten
är en samhällsuppgift
Inom Södra Tjusts pastorat är det Svenska kyrkan som ansvarar för
begravningsverksamheten. I detta ansvaret ingår att tillhandahålla
gravplatser, att sköta och underhålla kyrko- och griftegårdar samt att
ombesörja kremationer och utföra gravsättningar.
För att utföra dessa samhällsuppgifter får Svenska kyrkan ta ut en
avgift, den så kallade begravningsavgiften. Avgiften betalar du
oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej.
Hur mycket du betalar i begravningsavgift kan du se på ditt besked
om din slutliga skatt. Begravningsavgiften gäller alla som är folkbokförda i Sverige.
Vad får du för din begravningsavgift?
•
•
•

•
•
•
•

Gravplats eller motsvarande på allmän
begravningsplats under en tid på 25 år
Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och
iordningställande av en öppnad grav
Transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till
dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för
gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett
avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
Kremering
Lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
Skötsel av kyrkogårdens/griftegårdens allmänna ytor,
nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

De tjänster som du har rätt till utan kostnad i den församling där du är
folkbokförd, har du också rätt att få i annan församling i Sverige om
tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också
få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma
villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Begravningsavgiften täcker många av de kostnader
som uppstår vid gravsättning, men inte alla.

Vad du själv får betala
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kista och svepning
Kistdekoration
Annonsering
Transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
Urna
Minnesstund
Gravsten
Skötsel av graven
Underhåll av gravanordningen så att den är säker.

Gravstenen
Att välja gravsten är inte enkelt. Det finns flera alternativ till att köpa ny
sten. Vissa av de gravstenar som lämnas kvar då gravrätter återlämnas/
återtas har ett kulturhistoriskt värde. Vi ser gärna att dessa gravstenar ska
finnas kvar på våra kyrkogårdar.
Genom att återanvända en sådan gravsten värnar vi också om vår miljö.
Pastoratet erbjuder ett antal gravplatser för nyupplåtelse där gravstenen
redan finns på plats på gravplatsen. Det finns två olika typer av hyresavtal.
I det första alternativet är gravstenen redan nedslipad, men gravrättsinnehavaren står för gravering av ny text. I det andra alternativet står
gravrättsinnehavaren både för nedslipling och gravering.
Pastoratet skänker också begagnade gravstenar från förvaltningens
materialgård. Stenarna är av god kvalitet, ofta tillverkade av svensk
granit. Kontakta oss för visning. Som kund sköter du själv kontakten
med stenfirman och bekostar hämtning, nedslipning och gravering.

Gravskick
En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form
av gravsättning man ska välja. Pastoratet erbjuder kistgravar, urngravar,
gravsättning i minneslund, askgravlund och askgravplats.

Kistgravar
Pastoratets kistgravplatser upplåts med
en gravrätt på 25 år, som kan förlängas
15 år i taget, så länge det finns ett intresse
från gravrättsinnehavaren att behålla
gravplatsen.
Som gravrättsinnehavare har du skötselansvar för gravplatsen. Om du vill kan
du köpa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen. Gravplatsen ska hållas i
ett vårdat och värdigt skick. Du har rätt
att smycka gravplatsen, och även rätt att
bestämma vilka som ska gravsättas
i gravplatsen. I kistgravplatser förekommer ibland nedsättning av urnor.

rätt
Grav år
25

Vid kistgraven sätts en gravsten. Hur
den får se ut begränsas av gravplatsföreskrifterna vid den aktuella gravplatsen.
Kistgravar finns på alla kyrkogårdar i
pastoratet.

Urngravar
Urngravarna upplåts med en gravrätt på
25 år, som kan förlängas 15 år i taget,
så länge det finns ett intresse från gravrättsinnehavaren att behålla gravplatsen.
Som gravrättsinnehavare har du skötselansvar för gravplatsen. Om du vill kan
du köpa gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen. Gravplatsen ska hållas i
ett vårdat och värdigt skick. Du har rätt
att smycka gravplatsen, och även rätt
att bestämma vilka som ska gravsättas i
gravplatsen.
Vid urngraven sätts en gravsten. Hur den
får se ut begränsas av gravplatsföreskrifterna
vid den aktuella gravplatsen. Urngravar
finns på alla kyrkogårdar i pastoratet.

Minneslund
Minneslund är ett gemensamt
gravskick som saknar gravrätt.
Exakt var en person är gravsatt får ej
anges. På så sätt är gravskicket anonymt.
Vid minneslunden finns en gemensam
smyckningslats. Det finns regler för
hur utsmyckningen får ske. Kyrkogårdsförvaltningens skötsel av minneslunden är kostnadsfri.
Det finns minneslundar på samtliga
kyrkogårdar i pastoratet förutom
Gamla kyrkogården i Västervik.

Askgravlund
Askgravlund är ett gemensamt gravskick. Skillnaden jämfört med minneslund är att anhöriga får möjlighet att
delta i gravsättningen, samt att namnen
på de som är gravsatta anges på ett
monument. Kyrkogårdsförvaltningens
skötsel av askgravlunden är kostnadsfri. Däremot tillkommer en kostnad
för namnbricka.
År 2016 invigdes askgravlundar i
Hjorted och Misterhult. I dag finns
askgravlund på samtliga kyrkogårdar,
förutom Blackstads kyrkogård.

Askgravplats
Blackstads- och Hjorteds kyrkogårdar
Blackstads- och Hjorteds kyrkogårdar
erbjuder gravsättning i askgravplats.
Askgravplatsen upplåts med en gravrätt
på 25 år, som kan förlängas 15 år i
taget, så länge det finns ett intresse från
gravrättsinnehavaren att behålla gravplatsen.

måste alltid köpa skötsel.
Askgravplatsens smyckningsplats är
gemensam. Det finns regler för hur
utsmyckning får ske.
Förutom skötselkostnaden tillkommer
kostnad för namnbricka i brons
(Blackstad), och gravsten (Hjorted)

Gravrättsinnehavare har inte möjlighet
att sköta gravplatsen själv, utan du

Vi kan också erbjuda Minnesplats
Minnesplatsen kan ses som en alternativ plats
att minnas sina anhöriga på om personen är
gravsatt exempelvis på en annan ort eller om
den ursprunliga graven är återlämnad. Här
finns ingen aska efter avlidna. På minnesplatsen
finns möjliget att fästa en platta med texten
”Till minne av” och den avlidnes namn.
Idag finns det en minnesplats på
Nya kyrkogården i Västervik.

Vill du att kyrkogårdsförvaltningen ska
hjälpa till att sköta gravplatsen?
På vår hemsida, www.svenskakyrkan.se/sodratjust, eller på anslagstavlor vid våra
kyrkogårdar hittar du en lista över vilka tjänster vi erbjuder och aktuella priser.

Vägledning vid val av gravskick
Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste
handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Även om situationen är
mycket tung när någon anhörig avlider är det viktigt att inte ha för bråttom
vid val av gravplats; tänk igenom beslutet i lugn och ro, eftersom gravsättningen är definitiv.
Om möjligt ska det alltid vara den avlidnes önskemål som är vägledande
vid valet av gravplats. Har den avlidna inte uttryckt någon önskan vid val
av gravplats så ska de anhörigas behov av plats att gå till vägas in i beslutet.
Gravplatsen är en plats att sörja på, både i det korta och det långa perspektivet.
Jordbegravning eller kremationsbegravning?
Väljer du jordbegravning finns det ett gravskick, kistgrav.
Väljer du kremation öppnar det möjligheten för flera gravskick.
Dessutom finns möjligheten att sprida askan i hav, sjö eller på naturmark.
Då behöver du ett särskilt tillstånd som du ansöker om hos Länsstyrelsen.
Bor du inte på samma ort som där den avlidne gravsätts bör skötselansvaret
för graven vägas in. Vid gravsättning i minneslund och askgravlund sköter
kyrkogårdsförvaltningen skötseln av gravplatsen. Väljer du däremot kisteller urngrav förväntas du sköta om graven, antingen själv men det går också
att köpa gravskötsel. Vid gravsättning i askgravplats måste du alltid köpa till
gravskötsel.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Kontakt kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 0490-842 06
E-post: sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se/sodratjust

