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REKOMMENDERAD KRAVSPECIFIKATION FÖR URNOR
Avsikten med dessa bestämmelser är att vederbörande kyrkogårdsförvaltning lätt skall kunna
avgöra att de askurnor som skall gravsättas är utförda av sådant material och på sådant sätt att
de uppfyller av respektive kyrkogårdsförvaltning fastställda fordringar.
Kategori A avser förgängliga urnor som förintas inom 15 år.
Kategori B avser beständiga urnor.
1

Storlek

1.1

Utvändig storlek - maximalt yttermått som ej får
överskridas (inklusive eventuellt utskjutande
utsmyckningsdetaljer).

1.10

Bredd 25 cm

1.11

Längd 25 cm

1.12

Höjd 40 cm

1.2

Effektiv fyllnadsvolym

1.20

Urna för aska efter vuxen (nya urnor) skall rymma minst
5 liter

1.21

Urna för aska efter barn skall rymma minst 2,5 liter

1.3

Ifyllningsöppning och lock

1.30

Ifyllningsöppningens fria diameter får inte understiga 63
mm. Om öppningen inte är cirkulär, gäller att den
inskrivna cirkeln inte får understiga 63 mm.
Hålkanten bör vara fasad eller nedslagen så att
handskador inte kan uppstå vid hanteringen.

1.31

Urnor skall levereras till krematoriet med allt som behövs
för att de skall vara täta. Flänsarna skall vara väl
rengjorda. Vid träurnor där locket hålls fast med träskruv
måste gängan i träet vara fullgod. Om skruvförslutning
sker skall det vara stjärnskruv, sexkantskruv eller annan
formskruv där standardverktyg finns. Dock får ej
spårskruv användas.

1.4

Hopfogning i sidor och botten

1.40

Hopfogningen skall vara så stabilt gjord att den inte
spricker vid urnans hantering.

1.5

Märkning
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1.50

Urnan skall vara försedd med i intyget angiven märkning:
kontrollmärke, beständighetsgrad, materialkod samt
firmabeteckning. Allt i nämnd ordning enligt förestående
exempel. Märkningen skall placeras utvändigt urnans
botten. Dock ej på lös bottenplatta.

1.51

Skiss över märkningen samt exempel bifogas intyget.

2

Askbehållare

2.1

Behållaren skall vara av typ papp och lämpad för
förvaring och transport av aska samt för gravsättning i
minneslund.

2.10

Behållaren skall vara stabil till sin form.

2.11

Behållaren får innehålla miljövänlig polytenpåse
alternativt papperspåse.

