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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
(bilaga)
SAKEN
Anstånd med gravsättning av aska
___________________
YRKANDEN M.M.
AA yrkar att Regeringsrätten bifaller hans ansökan om anstånd med
gravsättning av askan efter sin avlidna maka. Han anför bl.a. följande.
Deras önskan var att efter bådas bortgång få gravsättas gemensamt i en
minneslund. Underinstanserna har inte tagit vederbörlig hänsyn till denna
önskan. Förarbetena är varken entydiga eller uttömmande när det gäller
begreppet ”särskilda skäl”. Som exempel på vad som kan utgöra
särskilda skäl anges att det råder oenighet inom dödsboet om var
gravsättning ska ske. Att ge detta förhållande högre prioritet än en
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avlidens önskan är horribelt och definitivt inte lagstiftarens uttryckliga
mening. I förarbetena anförs även att någon bestämmelse om längsta tid
för anstånd inte torde behövas. Detta uttalande bör beaktas. Ett bifall till
hans ansökan skulle inte innebära några negativa konsekvenser för annan
part. Det skulle inte medföra något ekonomiskt åtagande för det allmänna
och det finns heller inga etiska eller religiösa problem.
Kyrkogårdsnämnden i Nässjö församling bestrider bifall till överklagandet.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
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 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).
Av begravningslagens regler följer att prövningen av skälen för anstånd
med gravsättning ska göras förhållandevis restriktivt. Mot bakgrund av
det nu sagda finner Regeringsrätten att bedömningen av särskilda skäl
inte kan vila enbart på den avlidnes önskan om när gravsättning ska ske.
AA har såsom särskilt skäl för anstånd angett att det är hans och hans
hustrus önskan att gravsättas gemensamt efter båda makarnas bortgång.
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Något annat skäl för anstånd har inte anförts. Överklagandet ska därför
avslås.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår överklagandet.
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