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Vad säger begravningslagens 5:e kap?
5 § Stoft eller aska får gravsättas bara på allmän eller enskild
begravningsplats.
Regeringen får dock meddela föreskrifter om att med askan får
förfaras på något annat sätt. Beslut i sådana ärenden meddelas
av länsstyrelsen.
30 § (förordningen) Askan efter en avliden får strös ut på
någon annan plats än en begravningsplats, om länsstyrelsen ger
tillstånd till det.
Ett sådant tillstånd får ges endast om den plats där askan ska
strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att
man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt

Spridning av aska, Länsstyrelsen
Vill du sprida ut aska på en annan plats än en
begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos
Länsstyrelsen.
Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut
askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos
kommunen som ansvarar för begravningsverksamheten.
Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du
ska sprida askan.

Vad säger begravningslagens 5:e kap?
Förvaring av aska
13 § I avvaktan på gravsättningen skall askan förvaras av
en innehavare av krematorium.
Askan får även förvaras av huvudmannen för
begravningsverksamheten på den ort där askan skall
gravsättas eller, om platsen för gravsättningen inte är
bestämd, av huvudmannen för begravningsverksamheten
på den ort där den avlidne senast var folkbokförd.

Vad säger begravningslagens 5:e kap?
Utlämnande av aska
14 § Efter kremering får askan lämnas ut till någon enskild bara om
denne skall
• -- föra över askan till en begravningsplats som inte är belägen vid
krematoriet,
• -- gravsätta askan på någon annan plats än en begravningsplats,
eller
• -- föra ut askan ur Sverige.
15 § Askan får lämnas ut bara om det finns betryggande säkerhet för
att den kommer att hanteras på ett pietetsfullt sätt.

Är det ok att gå på
krogen med askan?
Är det herrarnas och damernas fria åkning här?
Vi gör olika här, eller?
Framtiden?

Akt med urna –
Lavendla Begravningsbyrå skriver så här:
Det finns ett antal fördelar med att välja begravning med
urna istället för med kista. Det blir bland annat mer
flexibelt att hålla ceremonin exakt där man vill. En urna kan
man bära med sig i princip var som helst och den väcker
heller inte särskilt mycket uppmärksamhet. Därutöver kan
man vid begravning med urna ha gravsättningen direkt
efter ceremonin. Många upplever detta som en stor fördel
då man i annat fall måste planera in ännu ett tillfälle för
själva gravsättningen så till vida att man inte
önskar jordbegravning.

Delning av aska,
31 § i förordningen
31 § Askan efter en avliden får delas, om länsstyrelsen ger
tillstånd till det. Ett sådant tillstånd får ges endast om
1. det finns synnerliga skäl för det,
2. en del av askan ska gravsättas utomlands, och
3. det är uppenbart att man kommer att hantera askan på
ett pietetsfullt sätt.

Delning av aska, forts
Utövare av buddism och hinduism……
12 fall i förvaltningsdomstolarna under 2018/19
RÅ 2006 ref 33, det finska fallet bl.a.
KamR 677-13, den Schweiziska mannen

Framtiden?

