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REGERINGSRÄTTEN
Avd. I

PROTOKOLL
2008-10-15
Stockholm

Mål nr 5542-06
Aktbilaga

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD
Heckscher, Nord, Stävberg, Lundin och Ståhl
FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE
Regeringsrättssekreteraren Lindeberg
KLAGANDE
AA

MOTPART
Kyrkogårdsnämnden i Nässjö församling
Box 73
571 21 Nässjö
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Jönköping dom den 7 augusti 2006 i mål nr 1261-06
SAKEN
Anstånd med gravsättning av aska
___________________

Målet föredras.
Regeringsrätten beslutar dom.
Regeringsråden Heckscher och Lundin är skiljaktiga. De anser att Regeringsrätten bör medge
AA anstånd av följande skäl.
Enligt 5 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) bör en avlidens önskan om kremering och om
gravsättningen såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5
Stockholm

Expeditionstid
09.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Telefon
08-561 676 00
Telefax
08-561 678 20

2
annars ordnar med gravsättningen. I 5 kap. 11 § första stycket föreskrivs att askan efter en
avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Enligt andra
stycket får den huvudman för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium
som förvarar askan dock medge anstånd med gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.
Utgångspunkten i begravningslagen är således att det är den avlidnes önskan som ska vara
vägledande i alla frågor som rör kremering och gravsättning. Möjligheten att fullt ut följa den
avlidnes önskan inskränks dock bl.a. av huvudregeln om att gravsättning av aska ska ske inom
ett år från kremeringen. Undantag från denna huvudregel kan medges, men för detta krävs
särskilda skäl. Förarbetena till lagen ger föga vägledning i frågan om vad som kan utgöra sådana
skäl. Den situation som bedöms vara den vanligaste är att det råder osäkerhet om var
gravsättning ska ske. Genom möjligheten till anstånd kan ärenden om flyttning av gravsatt aska
undvikas (prop. 1990/91:10 s. 99).
Det finns således principiella skäl som talar för att Regeringsrätten inte bör medge anstånd.
Vid sin bedömning bör Regeringsrätten dock också ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda
fallet. Det är nu nästan sex år sedan BB dog. Ärendets långa handläggningstid har således rent
faktiskt medfört ett anstånd med gravsättningen som vida överstiger ettårsgränsen. AA är nu 88
år gammal. Kyrkogårdsnämnden har inte utvecklat på vilket sätt det skulle innebära någon
olägenhet att medge anstånd i detta fall. Dessa omständigheter är, tillsammans med makarnas
tydliga önskemål om en gemensam gravsättning, särskilda skäl för att bifalla AAs talan.
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