Svenska Kyrkan Alvesta
REGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET

REGLEMENTE FÖR
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
INOM ALVESTA FÖRSAMLING

Antagen av KR 2017-02-09

1 kapitel
Myndighet för begravningsväsendet
1§ Myndighet
Begravningsväsendet inom Alvesta församling förvaltas av församlingens kyrkoråd.
2§ Befogenhet
Det tillkommer kyrkorådet att inom författningar, detta reglemente och övriga av kyrkofullmäktige lämnade
föreskrifter förvalta begravningsplatser och deras för ändamålet avsedda byggnader.
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2 kapitel
Definitioner

1§ Församlingsbo
Med församlingsbo avses i detta reglemente person som vid sin död var folkbokförd inom
församlingen.
2§ Begravning
Med begravning förstås bisättning, jordfästning och gravsättning samt kremering.
1. Bisättning: stoftet efter den avlidne lämnas i en särskild bisättningslokal i avvaktan på
jordfästning och gravsättning.
2. Jordfästning: ceremonier och handlingar varunder de efterlevande och andra skiljs från den
döda människan genom
a. Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning
b. Begravningstjänst i annan ordning än Svenska kyrkans
c. Ceremoni utan kristen innebörd
3. Gravsättning: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering av aska i
minneslund alt. askgravlund eller på någon annan plats än begravningsplats
4. Kremering: förbränning av stoftet efter avliden person.
3§ Gravplats
Med gravplats avses en och flera gravrum, som på upprättad gravkarta och i gravbok är betecknad
med nummer.
4§ Minneslund
Minneslunden är en gemensam gravplats, där genom kyrkogårdsförvaltningens försorg aska efter
avlidna som kremerats nedgrävs.
5§ Gravanordning
Gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket och andra liknande anordningar på en
gravplats.
6§ Gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
Anordnande av gravkulle eller gräsyta, plantering av häck och prydnadsväxter.
7§ Gravplatsens tillfälliga prydande
Uppsättande av lyktor och andra föremål som har samband med mera tillfälliga prydande.
8§ Skötsel av gravplats
Med skötsel av gravplats avses att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
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3 kapitel
Gravrätt
1§ Upplåtelse med gravrätt
Kyrkorådet upplåter rätt till gravplats åt fysisk person. Om särskilda skäl föreligger får gravrätt
upplåtas åt juridisk person.
Efterlämnar den döde nära anhörig och gravsätts den först avlidne i kista ska på begäran plats
reserveras för den/de överlevande genom upplåtelse av ytterligare högst 2 gravrum.
2§ Upplåtelse utan gravrätt
Om gravplats inte kan upplåtas till någon med gravrätt anses gravplatsen förbehållen den avlidne
under 25 år.
3§ Upplåtelse till annan än församlingsbo
Gravrätt upplåts för gravsättning av person som vid dödsfallet inte var folkbokförd i församlingen
om tillgångar på gravplatsmark medger och skäl i övrigt föreligger.
4§ Gravplats
För gravsättning av kista upplåts kistgravplats. För gravsättning av aska upplåts
urngravplats alt. plats i askgravlund, såvida kyrkorådet inte medger undantag. För anonym
gravsättning sker nedgrävning i minneslund, varvid någon upplåtelse av gravrätt inte sker.
5§ Tidpunkt
Upplåtelse av gravrätt sker endast i samband med gravsättning om inte särskilda skäl föreligger.
6§ Gravrättstid
Gravrätt upplåts för en tid av 25 år.
7§ Gravrättsavgift
Avgift utgår enligt taxa som fastställs av kyrkofullmäktige i församlingen.
8§ Gravbrev
Gravbrev utfärdas av kyrkorådet vid upplåtelse av gravrätt med uppgift om vem eller vilka
gravrätten upplåtits till, gravplatsen och upplåtelsetiden, villkor för upplåtelsen, eventuella
förordnanden. Gravbrevet innehåller upplysning om den skyldighet, ifall gravrättsinnehavaren
avlidit, som åvilar dödsbo att inom sex månader från dödsfallet anmäla ny gravrättsinnehavare –
eller att det inte finns någon som gravrätten övergått till.
9§ Underrättelse
Den avlidnes dödsbo skall inom sex månader från dödsfallet till kyrkorådet anmäla vem eller vilka
gravrätten övergått till eller att det inte finns någon gravrätten övergått till.
Kyrkorådet underrättar gravrättsinnehavaren ett år före gravrättstidens utgång förutsättningarna för
en ny upplåtelse.
10§ Förnyad upplåtelse
Gravrättsinnehavaren äger på framställning härom rätt att få gravrätten förnyad. Framställning om
förnyelse av gravrätt skall göras före gravrättstidens utgång. Förnyelse avser en tid om 15 år. En
administrationsavgift på 750 kr uttas. Ett undantag görs. När make/maka eller jämförbart
reserverat plats bredvid och som överlever den andre med 25 år kan förnyad upplåtelse av gravrätt
på 15 år göras utan att avgift uttas.

3

Svenska Kyrkan Alvesta
REGLEMENTE FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET

4 kapitel
Begravning

1§ Bisättning
Bisättning äger rum i bisättningslokal eller annat för ändamålet avsett rum. Varje kista skall vara
märkt med den dödes namn, födelsetid, om möjligt förgängelseform, tidpunkt och plats för
jordfästning.
2§ Tidpunkt för begravning
Begravning får äga rum på av kyrkorådet fastställda tider eller efter överenskommelser.
3§ Anmälan om gravsättning
Anmälan om gravsättning skall ske snarast möjligt efter dödsfallet. Avser gravsättningen kista
skall anmälan ske minst tre arbetsdagar före gravsättningsdagen.
4§ Ordningen vid begravningen
Vid begravningen får intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och
allvarliga innebörd. Bild- och ljudupptagning får ske endast efter tillstånd av såväl dödsboet som
officianten.
5§ Medgivande till gravsättning
Gravsättning får endast ske på begäran av den som enligt gravboken är antecknad som
gravrättsinnehavare. Gravsättning får även ske på begäran av den som ordnar begravningen om
gravrättsinnehavaren avlidit.
6§ Hinder för gravsättning
Kyrkorådet prövar om hinder föreligger för gravöppning vid ny gravsättning eller i fråga om att
rubba gravsatt stoft eller aska.
7§ Kist- och urnmaterial.
Gravsättning av kistor eller urnor i plast eller annat beständigt material får endast ske om det
föreligger särskilda skäl.
Kistor och urnor skall vara märkta enligt av kyrkorådet fastställda normer.
8§ Gravinredning
Beständig gravinredning såsom murad eller gjuten kammare får inte utföras.
9§ Gravöppning och återställande
Gravöppning och återställande av gravplats får endast ske genom kyrkogårdsförvaltningens
försorg.
10§ Gravsättning av aska
Har aska inte gravsatts inom ett år från kremeringen gravsätts den genom
kyrkogårdsförvaltningens försorg två månader efter föreläggande härom.
11§ Gravsättning av kista
Har kista inte gravsatts inom en månad från dödsfallet görs anmälan härom till skattemyndigheten
genom kyrkogårdsförsamlingens försorg.
12§ Intrång
Gravrättsinnehavare är skyldig att underkasta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller
annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser.
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13§ Medling i tvister
Kyrkorådet medlar på begäran av part i tvister rörande kremering och gravsättning samt i
begravningen i övrigt enligt särskilda föreskrifter.
14§ Taxor och avgifter
Taxa och avgifter rörande begravningar fastställs av kyrkofullmäktige i församlingen.
15§ Begravning utom pastorat - begravningsclearing
Kyrkorådet svarar för kyrkliga tjänster i samband med begravning/av församlingsbo/ i annat
pastorat enligt antagen taxa för clearing.
5 kapitel
Minneslund/Askgravlund
1§ Ordningsregler för minneslund
Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska
grävs ned inom gemensamt område. Askans läge markeras inte och skilda gravvårdar eller
planteringar förekommer inte. Nedgrävningar av aska sker vid lämplig årstid och utförs av
förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ned utan hölje
eller med hölje av lätt förgängligt material. Kyrkorådet svarar för vården av minneslunden och för
all plantering inom denna. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus.
Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor och rester av ljus
tas bort av förvaltningens personal. Aska kan inte flyttas från minneslund.
2§ Ordningsregler för askgravlund (reviderade efter beslut i Kyrkorådet 2015-11-19)
• Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt
• Anhöriga äger rätt att närvara vid jordande av aska
• Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller och monterar den namnplatta som sätts upp på
gemensam plats.
• Kostnaden debiteras dödsboet. 2 500 kr/platta
• Möjlighet finns att efterhand få två namn på samma namnplatta. Ny kostnad på 2 500 kr
tas då ut för ny namnplatta.
• Namnplattan tas ner 25 år efter senast avliden. Möjlighet finns att förlänga nedtagandet av
plattan med 15 år, till en kostnad av f. n. 750 kr.
• En plats i marken bredvid den nedgrävda askan kan reserveras för en anhörig.
• Ljus och lösa blommor placeras på anvisad plats.
• Inom jordningsområdet är det inte tillåtet att plantera blommor, lägga ut vinterdekorationer
o dyl.
6 kapitel
Gravanordning
1§ Godkännande
Gravanordning får inte uppsättas, bortföras eller ändras utan godkännande av kyrkorådet.
Komplettering av namn undantas.
2§ Föreskrifter
Kyrkorådets föreskrifter för de skilda gravkvarteren på begravningsplatsen skall följas.
Gravanordning godkänns inte om den
- utgör ett påtagligt störande inslag i känslig miljö
- är otillbörligt kränkande
- utgör en fara för dem som besöker begravningsplatsen eller utför arbete där
- innebär praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser.
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3§ Ansökan
Ansökan om godkännande av gravrättsanordning inges av gravrättsinnehavaren till kyrkorådet.
Ansökan skall innehålla uppgift om gravplatsbeteckning, sökandens namn och adress, gravvårdens
material, bearbetning och utformning med måttsatt ritning skala 1:10. Alla gravstenar skall
monteras med dubbelsockel. Gravstenens yta får inte överskrida 0,75 kvm med största bredd 90
cm och största höjd 120 cm, räknat i rät vinkel från sockeln.
4§ Uppsättning
Före uppsättning av gravanordning skall anmälan göras till kyrkogårdsförvaltningen. Montering
av gravanordning skall ske enligt av kyrkorådet fastställda normer.
5§ Gravrabattens mått
Plantering vid stående gravvård: Planteringsytan får inte överstiga gravvårdens bredd, och inte
mer än 40 cm ut ifrån gravvården.
Vid liggande häll: Kontakta vaktmästare.

7 kapitel
Skötsel av gravplats

1§ Vårdansvaret
Gravrättsinnehavaren skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick samt beträffande
gravplatsens utsmyckning och ordnandet i övrigt iaktta vad kyrkorådet föreskrivit.
Reglemente för urngravplats

I en urngravplats finns utrymme för maximalt 4 urnor. Storleken på urngravplatsen är ca 1x1 meter. På den
ytan skall även en gravsten med eller utan blomlist få plats. Särskilda föreskrifter finns som reglerar
maxhöjd och maxbredd för gravvårdar och gravhällar i de olika gravkvarteren på respektive kyrkogård.
Gravrättsinnehavaren får smycka sin gravplats så länge man håller sig inom sin gravplatsyta. Gravanordning
eller utsmyckning får inte utgöra ett hinder eller en fara för besökare eller personal. Gravanordning eller
utsmyckning får inte vara av stötande karaktär. Gravplatsen skall hållas i vårdat och värdigt skick.

Reglemente för Kistgravplats

I en kistgrav finns utrymme för en kista. Storleken på en enkel kistgrav är från 90-125cm bred och 230300cm lång beroende på vilken kyrkogård. På den ytan skall även en gravsten med eller utan blomlist få
plats. Grävdjupet är 1meter täckande över kistlock. Särskilda föreskrifter finns som reglerar maxhöjd och
maxbredd för gravvårdar och gravhällar i de olika gravkvarteren på respektive kyrkogård.
Gravrättsinnehavaren får smycka sin gravplats så länge man håller sig inom sin gravplatsyta. Gravanordning
eller utsmyckning får inte utgöra ett hinder eller en fara för besökare eller personal. Gravanordning eller
utsmyckning får inte vara av stötande karaktär. Gravplatsen skall hållas i vårdat och värdigt skick.
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2§ Skötselåtagande mm
Kyrkorådet utför på beställning mot avgift enl. fastställd taxa skötsel av gravplats.
Kyrkoråd och kyrkogårdsförvaltning lämnar kostnadsfritt råd och anvisningar
angående gravanordningar samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
Kyrkogårdspersonalen äger inte att för enskild persons räkning under arbetstid ta på sig
gravskötsel eller annat därmed jämförligt arbete på kyrkogårdarna.
3§ Ändringar på gravplats
Kyrkorådet vidtar ändringar på gravplats för att tillgodose krav på
- miljöskydd
- hälsoskydd
- arbetarskydd
Medgivande inhämtas från i gravboken antecknad gravrättsinnehavare.

8 kapitel
Ordningsföreskrifter m.m.
1§ Lokal ordningsstadga
Föreskrifter beträffande ordning på begravningsplats finns i kommunens lokala ordningsstadga.
2§ Myndigheters föreskrifter
Kyrkorådet kan meddela ytterligare föreskrifter i anledning av annan myndighets beslut rörande
bl.a. miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd.
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