
      INFORMATION OM NEDLAGDA GRAVSTENAR 

Löpande pågår kontroll av gravstenssäkerheten på våra kyrkogårdar. Senaste säkerhetskontrollen 
gjordes på kyrkogårdarna i Nornäs och Åsen. Vid den kontrollen fick ett betydande antal gravstenar 
läggas ned eftersom de inte klarade säkerhetskraven enligt CGK:s (Centrala Gravvårdskommittén) 
anvisningar.  Till alla berörda gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner som finns i vårt gravregister, 
har vi skrivit brev och informerat om att gravstenen är nedlagt och vilka åtgärder som måste göra för 
att åtgärda bristerna.  
Vi har satt upp anslag vid ingångarna till resp. kyrkogård, att det är kyrkogårdsförvaltningen som lagt 
ner gravstenarna, så ingen ska tro att det handlar om vandalisering. 
 
Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö 
och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar 
för själva gravplatsen och stenen.  
 

En gravsten ska klara 35 kg dragkraft utan att välta  
Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Nya 
anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). Enligt dessa anvis-
ningar ska en gravsten bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm 
höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas. Gravanordningen ägs av gravrättsin-
nehavaren. Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården 
sitter fast och är säker. 
 
Utdrag ur Begravningslag (1990:1144) 7 kap.  

 

30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det. Änd-
ringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får 
dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen. 
 

31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på 
gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna. 
 

 
Vid frågor går det bra att kontakta församlingsexpeditionen, 0251-431 40 
Expeditionstid: Måndag, Onsdag-Fredag kl. 10 – 14. 

 

 Kyrkogårdsförvaltningen  

 


