Att välja gravplats
Det kan kännas svårt att veta vad olika slags gravplatser innebär, och vilken som passar dig själv eller dina a nhöriga
bäst. Detta är en guide till dig som står inför att välja gravplats till en anhörig som gått bort, eller dig som vill s kriva
ned dina egna önskemål inför framtiden. Börja med första frågan och följ sedan pilarna.

URNGRAV
• En egen plats där man
kan plantera blommor
och sätta ljus.
• Skötselansvar.
• Möjlighet att sätta upp
en gravsten (kostnad
tillkommer).
• Anhöriga kan vara med
vid gravsättningen.
• Endast urnor kan grav
sättas i graven.

Vill någon
av de som ska
vila i g
 raven bli
begravd i en kista?
(Ej kremerad.)

Ja/kanske

Nej

Ja

Är det
viktigt att
två eller flera
urnor kan vila
tillsammans?
Nej

MINNESLUND
• Anonymt gravskick
med gravsättning på
en gemensam yta.
• En gemensam plats
för utsmyckning med
snittblommor och ljus.
• Inget skötselansvar.
• Ingen egen gravsten
får sättas upp.
• Anhöriga får inte vara
med vid gravsättningen
(eftersom det är helt
anonymt gravskick).
• Ingen namnskylt sätts
upp.

SPRIDNING
Ett annat anonymt gravskick
är spridning. Det innebär att
de anhöriga sprider askan
från den avlidne i naturen.
För att få göra detta krävs
tillstånd från länsstyrelsen.

Ja

Vill den
avlidne/de
anhöriga ha en
grav med en
gravsten?
Nej

Nej

Vill den
avlidne/de
anhöriga att det
ska sättas upp en
namnskylt?

Ja

KISTGRAV
• En egen plats där man
kan plantera blommor
och sätta ljus.
• Skötselansvar.
• Möjlighet att s ätta upp
en gravsten (kostnad
tillkommer).
• Anhöriga kan vara med
vid gravsättningen.
• Både kistor och urnor
kan gravsättas i
graven.

ASKGRAVLUND
• Gravsättning på en
gemensam yta.
• En gemensam plats
för utsmyckning med
snittblommor och ljus.
• Inget skötselansvar.
• Ingen egen gravsten
får sättas upp.
• Anhöriga kan vara med
vid gravsättningen.
• En namnskylt sätts upp
på en gemensam plats
(kostnad tillkommer).

Vad gör jag nu?
Om du funderar på gravplats åt en anhörig som gått bort kan du
kontakta din begravningsbyrå eller kyrkogårdsexpeditionen när du
bestämt dig. De hjälper dig vidare.
Om du funderar på egen gravplats inför framtiden kan du meddela
din önskan till dina anhöriga eller dokumentera den på något annat
sätt. Det går inte att ”boka” en gravplats på en kyrkogård i förväg
utan det görs först när det är aktuellt.

De olika gravskicken på Umeås kyrkogårdar
Enskild gravplats

Kollektiv gravplats

Kistgrav

Askgravlund

Urngrav

Minneslund

Backens kyrkogård
Norra kyrkogården
Röbäcks kyrkogård
Tavelsjö kyrkogård
Västra kyrkogården

Anhöriga får närvara vid gravsättning
Egen plats för utsmyckning
Gemensam plats för utsmyckning
Gravrätt
Eget ansvar för gravskötsel
Eget ansvar för gravanordning (gravsten)
Namnskylt sätts upp (mot kostnad)

Vad är gravrätt?
Rätten till en enskild gravplats kallas gravrätt.
Gravrätten u
 ppkommer när någon gravsätts i graven,
och gäller för 25 år. Efter detta kan den förlängas i
15 år i taget, mot en avgift. Den eller de som har ut
setts till att ansvara för gravplatsen kallas gravrätts
innehavare.
Vad har gravrättsinnehavaren för ansvar?
Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i ”ordnat
och värdigt skick”, vilket innebär att ansvara för själva
gravanordningen (till exempel en gravsten) men också
för att sköta om grusyta och planteringar som finns på
gravplatsen. Gravrättsinnehavaren har också ansvar

för gräsputs runt sten och eventuell plantering. Man
kan välja att sköta graven själv eller köpa tjänsten
av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren
bestämmer över vem som får gravsättas i graven, och
har alltid rätt att själv gravsättas där, så länge det finns
plats.
Vem ansvarar för skötseln av kyrkogården?
Ansvaret delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och
gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare
ansvarar du för din grav medan förvaltningen s köter
kyrkogårdens gemensamma ytor. Detta beror på att
skötsel av enskilda gravplatser inte får bekostas av den
gemensamma begravningsavgiften.

Kyrkogårdsexpeditionen
Postadress: Box 525, 901 10 Umeå
Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 2 tr
Telefon: 090-200 25 20
E-post: umea.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/umea/kyrkogard

Välkommen att kontakta oss med frågor om gravskick,
gravrätter och gravskötsel – vi finns här för att svara på dina frågor.

