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Reglemente för begravningsverksamheten
inom Göteborgs begravningssamfällighet org. nr. 252004-9020
Antaget av begravningsdelegerade i Göteborgs begravningssamfällighet 2020-10-27
Uppdaterad efter begravningsstyrelsen (BSG)beslut om namnbyte 2020-11-04

Med stöd av begravningslagen (1990:1144) och
begravningsförordningen (1990:1147) föreskrivs följande
1 KAP FÖRVALTNING

1 § Ansvar

Begravningsstyrelsen, som är tillsatt av begravningsdelegerade inom Göteborgs begravningssamfällighet (GBS), har ansvaret för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt
begravningslagen och begravningsförordningen.
2 § Befogenhet

Det tillkommer begravningsstyrelsen att enligt begravningslagen och begravningsförordningen, detta reglemente och övriga författningar och begravningsdelegerade lämnade
föreskrifter förvalta samfällighetens begravningsplatser och krematorium.
Begravningsstyrelsens arbetsuppgifter och organisation regleras i en av begravningsdelegerade fastställd arbetsordning.
Kyrkogårdsförvaltningen verkställer begravningsstyrelsens beslut.
2 KAP DEFINITIONER

1 § Samfällighetsbo
Med samfällighetsbo avses i detta reglemente person som är folkbokförd inom
huvudmannens, Göteborgs begravningssamfällighets (i reglementet fortsättningsvis benämnd
GBS), territoriella område, som motsvarar Göteborgs stad.
2 § Begravning
Med begravning avses bisättning, begravningsceremoni, kremering och gravsättning.
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1 Bisättning: Alla åtgärder som hänger samman med att kistan med den avlidne förs till och
överlämnas i bisättningslokal eller i annan av GBS anvisad lokal.
2 Bisättningslokal: Lokal för förvaring och visning av avliden som anvisats av GBS.
3 Kremering: Förbränning av stoft efter en avliden i kista.
4 Gravsättning: Placering av stoft i kista eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett
gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller på någon annan plats än
begravningsplats.
3 § Gravplats

Gravplats är ett bestämt område för en eller flera gravar. En gravplats är alltid inritad i
gravkarta och upplåts vanligen med gravrätt.
4 § Minneslund, askgravlund och gemensam askgravplats

Minneslunden är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Anhöriga deltar inte i
gravsättningen. Minneslunden får inte förses med gravanordning. En minneslund har en
gemensam smyckningsplats.
Askgravlunden är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor med en gemensam
plats för namnplaketter och smyckning. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen.
Askgravplats är en gravplats för askor/urnor. På askgravplatsen är det möjligt för
makar/partner/anhöriga att vila tillsammans. Antalet gravsättningar per upplåten begränsad
gravrätt är två askor. Askgravplats upplåts med begränsad gravrätt. Begränsningen består i
gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i
övrigt.
5 § Gravanordning

Gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller liknande anordningar på en
gravplats.
6 § Gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

Anordnande av gräs, sand, planterings- eller grusyta, plantering av häck och prydnadsväxter.
7 § Gravplatsens tillfälliga prydande

Uppsättande av lyktor och andra föremål som har samband med gravplatsens mera tillfälliga
prydande.
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3 KAP GRAVRÄTT

1 § Upplåtelse med gravrätt
Gravrätt uppkommer genom att GBS upplåter rätt till gravplats för gravsättning där
gravsättningen är nära förestående. Gravrätt kan även upplåtas i förtid för återgångsgrav.
2 § Upplåtelse med begränsad gravrätt
En gravrätt upplåten med begränsningar som avser gravrättsinnehavarens rätt att bestämma
över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och
ordnande i övrigt. Vid upplåtelse med begränsad gravrätt har upplåtaren ansvar för att
gravplatsen hålls i vårdat och värdigt skick.
3 § Upplåtelse utan gravrätt
Om gravplats inte kan upplåtas till någon med gravrätt anses gravplatsen förbehållen den
avlidne under en tid av 25 år.
4 § Gravrättstid
Gravrätt upplåts för en tid av 25 år.
5 § Förnyad upplåtelse
Gravrättsinnehavaren kan medges få upplåtelsetiden förlängd. Önskemål härom ska anmälas
till GBS före upplåtelsetidens utgång, dock tidigast under femte året före utgången av
upplåtelsetiden. Förnyad upplåtelse får inte överskrida 25 år. Samma rätt tillkommer
gravrättsinnehavare i samband med utgången av varje förlängd upplåtelseperiod.
Gravrättstiden förlängs automatiskt så att den alltid omfattar 25 år efter senaste gravsättning.
6 § Gravrättsavgift
Upplåtelse av gravrätt är avgiftsfri för folkbokförd person i Sverige.
För övertagande av befintlig gravanordning utgår avgift som GBS fastställer.
7 § Gravbrev
Gravbrev utfärdas vid upplåtelse av gravrätt med uppgift om vem eller vilka gravrätten
upplåtits till. Finns flera gravrättsinnehavare, bör dessa utse en kontaktperson som gentemot
GBS ansvarar för de förpliktelser, vilka enligt här angivna bestämmelser eller lag eller
författning åligger gravrättsinnehavare. Anmälan härom ska göras till GBS.
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7 § Underrättelser
När en gravrättsinnehavare avlidit ska den avlidnes dödsbo inom sex månader från dödsfallet
till GBS anmäla vem eller vilka gravrätten övergått till eller att det inte finns någon gravrätten
övergått till.
GBS underrättar gravrättsinnehavaren ett år före gravrättstidens utgång om förutsättningarna
för en ny upplåtelse.
8 § Överlåtelse
Gravrätt får med GBS medgivande överlåtas till närstående.
9 § Intrång
Gravrättsinnehavare är skyldig att acceptera det intrång som föranleds av gravöppning eller
annat tillfälligt arbete på egen eller angränsande gravplatser.
4 KAP BEGRAVNING

1 § Tidpunkt för begravning
Gravsättningar får äga rum på vardagar på av GBS fastställda tider. Begravningsceremonier i
kapell/ceremonilokaler får äga rum helgfria vardagar och lördagar på av GBS fastställda tider.
2 § Anmälan om gravsättning
Beställning av gravsättning ska ske skriftligen minst tre arbetsdagar före gravsättningsdagen.
3 § Medgivande till gravsättning
Gravsättning får endast ske efter medgivande av registrerad gravrättsinnehavare eller dennes
befullmäktigade ombud.
4 § Kist- och urnmaterial
Kistor och urnor ska vara av material som GBS godkänner. Kistor och urnor ska vara märkta
enligt den ordning som GBS bestämmer.
5 § Gravöppning och återställande
Gravöppning och återställande av gravplats får endast ske genom GBS försorg.
6 § Hantering av stoft och aska
Det är förbjudet att från stoft eller aska avlägsna ädelmetaller, såsom tandguld och smycken.
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7 § Gravsättning av aska
Har aska inte gravsatts inom ett år från kremeringen och inom två månader efter föreläggande
härom gravsätts den genom GBS försorg.
8 § Gravsättning av kista
Har kista inte gravsatts inom en månad från dödsfallet görs anmälan härom till skatteverket
genom GBS försorg.
9 § Medling i tvister
GBS medlar på begäran av part i tvister rörande kremering och gravsättning enligt den
ordning som GBS bestämmer.
10 § Taxor och avgifter
För i Sverige folkbokförd person, som begravs på någon av GBS begravningsplatser, är
följande avgiftsfritt:
-

begravningskapell/ceremonilokal, inklusive ordinär smyckning med oljeljus och
blommor,
kremering,
förvaring av kista under en månad eller urna under ett år i bisättningslokal,
kist- eller urngrav, plats i minneslund, askgravlund eller askgravplats,
grävning, igenfyllning och iordningställande av grav, dock inte flyttning av lock, hällar,
stenramar och gravvårdar,
transport av kista och urna inom GBS sedan kistan bisatts respektive kremering skett.
För person som inte var folkbokförd i Sverige tillkommer avgifter enligt av
begravningsdelegerade fastställd taxa.
Avgift för namnplakett inom askgravlund och på askgravplats erläggs som engångsavgift före
gravsättningen. GBS fastställer engångsavgiftens storlek.
11 § Transport i samband med begravning
Transporter från det att GBS övertagit ansvaret för stoftet eller askan sker enligt av GBS
fastställda villkor.
12 § Flyttning av stoft och aska
Vid ansökan om tillstånd att flytta gravsatt stoft och aska ska sökanden bifoga det underlag
som GBS i varje särskilt fall finner behövliga för ärendets avgörande.
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Vid förflyttning av stoft från en gravplats till en annan får kistan, av etiska skäl, inte öppnas.
Vid transport till annan ort ska kistan tillslutas hermetiskt under GBS tillsyn.
5 KAP MINNESLUND, ASKGRAVLUND OCH ASKGRAVPLATS

1 § Ordningsregler för minneslund
Minneslunden är avsedd för ett gravskick med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner
inom gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller
planteringar förekommer inte.
Nedgrävning av aska utförs av GBS under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan
grävs ned utan hölje.
Förvaltningen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna.
2 § Ordningsregler för askgravlund
Askgravlunden är avsedd för ett gravskick med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner
inom gemensamt gravområde. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller
planteringar får inte förkomma.
Nedgrävning av aska görs av GBS direkt i jordningsytan eller genom att askan först placerats
i ett emballage som tillhandahålls av GBS.
Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.
GBS tillhandahåller namnplakett med graverad text, som placeras på en gemensam yta i
anslutning till gravområdet/smyckningsplatsen.
GBS ansvarar för namnplaketten under 25 år. Möjlighet till förlängning i ytterligare 25 år
finns.
3 § Ordningsregler för gemensam askgravplats
I den gemensamma askgravplatsen kan askor efter max 2 personer inom en familj eller
anhörigkrets gravsättas.
Nedgrävning av aska utförs av GBS direkt i jordningsytan eller genom att askan först
placerats i ett emballage som tillhandahålls av GBS.
Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.
GBS tillhandahåller namnplakett med graverad text som placeras inom gravplatsen. GBS
ansvarar för namnplaketten i 25 år. Möjlighet till förlängning i ytterligare 25 år finns.
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4 § Gemensamma bestämmelser
GBS svarar för vården av minneslund, askgravlund och askgravplats och för all plantering
inom denna. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på därför avsedd plats. GBS
ansvarar för att anläggningarna, som helhet, hålls i vårdat och värdigt skick.
6 KAP GRAVANORDNING

1 § Godkännande
Gravanordning får inte uppsättas, bortföras eller ändras utan godkännande av GBS.
2 § Föreskrifter
GBS föreskrifter för de olika gravkvarteren på begravningsplatserna ska följas.
Gravanordning godkänns inte om den:
− utgör ett påtagligt störande inslag i känslig kulturmiljö. De av GBS antagna Bevarandeoch utvecklingsplanerna ska användas vid bedömningen.
− är allmänt anstötlig
− utgör en fara för dem som har intilliggande gravplatser, besöker begravningsplatsen eller
GBS personal
− medför praktiska olägenheter för innehavaren av intilliggande gravplatser
− går utanför gravytan
3 § Ansökan
Ansökan om godkännande av gravanordning lämnas av gravrättsinnehavaren till GBS på
formulär som tillhandahålls av GBS.
4 § Uppsättning
Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till GBS. Montering av gravanordning
ska ske enligt av GBS fastställda bestämmelser utifrån Centrala gravvårdskommitténs
riktlinjer.
7 KAP SKÖTSEL AV GRAVPLATS

1 § Vårdansvaret
Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick samt beträffande
gravplatsens utsmyckning och ordnandet i övrigt iaktta vad GBS föreskriver.
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Är gravplatsen uppenbart vanvårdad och detta inte rättas till inom ett år efter det att
gravrättsinnehavaren förelagts att sätta gravplatsen i stånd, kan styrelsen förklara gravrätten
förverkad. Är gravrättsinnehavaren inte känd eller att aktuella kontaktuppgifter saknas, införs
föreläggandet på GBS hemsida. I sådant fall räknas angiven tid (ett år) från kungörandet på
GBS hemsida.
8 KAP ORDNINGSFÖRESKRIFTER

1 § Lokal ordningsstadga
Föreskrifter rörande ordningen på begravningsplats finns i lokal ordningsstadga för
Göteborgs stad.
2 § Myndigheters föreskrifter
Kyrkogårdsstyrelsen kan meddela ytterligare föreskrifter i anledning av annan myndighets
beslut rörande bland annat miljöskydd, hälsoskydd och arbetsmiljö.

GÖTEBORGS BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Cissi Hammer
Förvaltningschef

Katarina Evenseth
Avdelningschef Begravning

Göteborgs begravningssamfällighet
POSTADRESS: Box 1526 40150 GÖTEBORG
TELEFON: +46(31)7318080

8

