
Gravplatser

Gravplatser på våra kyrkogårdar 

Härnösand 



Planera en begravning

Begravningsceremoni
Man måste inte ha en begravningsceremoni, men för de allra 
flesta är ceremonin ett tillfälle att få ta farväl av den döda. 
Man kan välja mellan

• begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning
• begravning enligt ordningen i en annan kyrka eller religion
• borgerlig begravning
 

En kyrklig begravningsgudstjänst kostar ingenting  
för den som varit medlem i Svenska kyrkan.  



Begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning
När du eller begravningsbyrån har anmält dödsfallet till försam-
lingen tar prästen kontakt med dig och bokar ett möte. I mötet 
med prästen kommer ni att prata om själva begravningsguds-
tjänsten. Ni pratar om

• personen som har dött
• bibeltexter
• psalmer och musik
• var och hur ska ni avsluta ceremonin

Tacksägelse
I förbönen i söndagens gudstjänst, läses namnen upp på de 
personer som har varit medlemmar i Svenska kyrkan och som 
nyligen har avlidit och kyrkklockorna ringer för dem. Det kallas 
för tacksägelse och det kan vara fint att delta i den gudstjäns-
ten. Du får en inbjudan med tid och plats. 

Minnesgudstjänst
Varje år bjuder församlingen in anhöriga (till avlidna som varit 
medlemmar i Svenska kyrkan) till en minnesgudstjänst. Då  
möts vi under en stämningsfull gudstjänst med ljuständning för 
de som avlidit i församlingen under året.

Vill du veta mer?  
www.svenskakyrkan.se/begravning/att-planera-en-begravning



Gravskick
Det traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbe-
gravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan 
har kremation emellertid blivit allt vanligare. I samband med 
detta började urngravar bli ett alternativ. Nu finns det också 
en möjlighet till gravsättning i minneslund eller askgravlund. 

Vi får välja kyrkogård ”om tillgången på gravplatsmark medger 
det” som det står i begravningslagen. Härnösands pastorat 
har ett lokalt reglemente som styr begravningsverksamheten 
och var man har rätt till gravplats. Överväg valet noga. Inför 
valet av gravsättning är det viktigt att ta reda på vad som 
gäller i de olika fallen. Särskilt om du överväger gravsättning i 
en minneslund bör du läsa den mer utförliga informationen om 
minneslund. Ta kontakt med oss om du vill ha ytterligare  
upplysningar.

Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella 
kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer 
dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp 
till ett år efter kremering.

Du kan välja på följande gravskick inom Härnösands pastorat: 
kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.  

Tänk igenom vilket gravskick (Med gravskick menas typ av 
gravplats.) som önskas då det efter gravsättning råder  

gravfrid och och inga stoft/askor flyttas!



Gravplatser på våra kyrkogårdar
Kistgravplats
En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 
6-12 urnor. Upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. 
Innehavaren har skötselansvaret. Man kan välja att ha gravan-
ordning t ex gravsten eller kors och/eller rabatt. Stoftet efter 
en avliden ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och 
senast en månad efter dödsfallet. Anstånd om detta kan sökas 
hos skatteverket, se begravningslagen 1990:1144, 5 kap 10 §. 

Kopia på beviljat anstånd måste av dödsboet skickas  
till kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravplats
En urngravplats är avsedd för fyra urnor. Upplåts med gravrätt 
i 25 år som kan förnyas. Innehavaren har skötselansvaret. Man 
kan välja att ha gravanordning t ex gravsten eller kors och/eller 
rabatt. Stoftet efter en avliden ska kremeras senast en månad 
efter dödsfallet. Gravsättning av aska ska ske inom ett år från 
kremering. 
 
Anstånd för kremering kan sökas hos skatteverket, se  
begravningslagen (1990:1144), 5 kap  10 §. Kopia på beviljat  
anstånd måste av dödsboet skickas till kyrkogårdsförvaltningen. 
Anstånd för gravsättning sker skriftligen till Kyrkogårdsförvalt-
ningen som beviljar eller avslår ansökan om anstånd för grav-
sättning. 



Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett allt vanligare alternativ till 
gravsättning i kista eller urna. Gravsättningen är anonym.
 
Du kan inte på något sätt påverka vilka som får gravsättas i 
minneslunden. Askan efter den avlidne nedsätts utan närvaro 
av anhöriga och utan att askans exakta läge registreras. Inga 
enskilda gravanordningar förekommer. Kyrkogårdsförvaltning-
en svarar för skötsel och underhåll av minneslunden. Anhöriga 
kan medverka till minneslundens gemensamma smyckning 
genom att placera snittblommor och/eller ljus på särskilt 
anordnade platser. Smyckning som läggs utanför de särskilt 
anordnade platserna plockas bort av Kyrkogårdsförvaltningen.  
 
Gravsättning sker under sommarhalvåret och när vädret så 
tillåter under resten av året. Ett minnesblad med besked om 
att gravsättning skett skickas ut till anhörig. Att ta upp och 
flytta askan efter den avlidne är helt uteslutet från både  
praktisk och etisk synpunkt. Om du på något sätt är osäker, 
bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden 
innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan  
efter en avliden får förvaras i upp till ett år från kremering 
innan gravsättning.



Askgravlund
Askgravlunden har utvecklats från minneslunden. En askgrav-
lund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. 
Gravskicket är av kollektiv karaktär, utan egen gravrätt.  
Anhöriga kan delta vid gravsättningen. Makar ligger inte till-
sammans. Skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen. 

Eventuell namnplatta och montering bekostas  
av gravrättsinnehavaren.  

Anhöriga kan medverka till askgravlundens gemensamma 
smyckning genom att placera snittblommor och/eller ljus på 
särskilt anordnade platser. Smyckning utöver detta plockas 
bort av kyrkogårdsförvaltningen. Rabatt för plantering av  
växter förekommer alltså inte vid denna typ av gravplats.

Spridning av aska utanför kyrkogård
Anhöriga får själva strö/sprida aska efter tillstånd från läns-
styrelsen. Anhöriga söker själv tillstånd i det län där utströen-
det skall ske. Varje länsstyrelse bestämmer villkoren för utströ-
ende av askan. Det är anhöriga själva som sedan gravsätter 
(utströende eller spridning) askan på länsstyrelsens villkor och 
intygar skriftligt att så skett. 

Tillstånd och giltig legitimation skall visas vid  
uthämtning av aska. 
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Svenska kyrkan Härnösand
Församlingsexp. telefon: 0611-288 00 Besöksadress: Franzéngatan 18 (vid domkyrkan)

Kyrkogårdssexp. telefon: 0611-288 90 Besöksadress: Byåker 240 (vid Säbrå kyrka) 

Titta gärna runt i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar 
med hjälp av panoramabild.  

www.svenskakyrkan.se/harnosand

Nya kyrkogården  
Är belägen på en höjd ovanför Södra 
sundet. Här finns kist- och urngravar, 
minneslund och askgravlund.  
 
Gamla kyrkogården
Ligger centralt belägen i närheten av 
Landsarkivet. Här görs endast grav-
sättningar av urnor.

Hemsö kyrkogård
Hemsö kyrkogård ligger på ön Hemsö 
2,5 mil norr om Härnösand. Här finns 
kist- och urngravar och minneslund. 
 
Häggdångers kyrkogård
Kyrkogården i Häggdånger ligger 1,5 
mil söder om Härnösand. Här finns kist- 
och urngravar och minneslund.

Högsjö kyrkogård  
Ligger cirka 3 mil nordväst om  
Härnösand. Det finns en särskild  
begravningsplats för dem som inte 
tillhör något kristet samfund. Här finns 
kist- och urngravar, minneslund och 
askgravlund.  

Lungö kyrkogård
Cirka 10 km norr om Härnösand ligger 
Lungön. Här finns kist- och urngravar. 
 
Stigsjö kyrkogård
Kyrkogården ligger 1,5 mil väster om 
Härnösand. Här finns kist- och urngra-
var, minneslund och askgravlund. 

Säbrå kyrkogård
Säbrå kyrkogård ligger i Byåker 5 km 
utanför Härnösand. Här finns kist- och 
urngravar, minneslund och askgravlund. 

Viksjö kyrkogård
Viksjö kyrkogård ligger cirka 5 mil väs-
ter om Härnösand. Här finns kist- och 
urngravar och minneslund.

Våra kyrkogårdar


