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NYHET  CERTIFIERING & JURIDIK

kai marklin liknar certifie ringen vid 
en självreglering där branschen tar sitt 
ansvar och garanterar att montering och 
provning lever upp till de riktlinjer som 
Centrala gravvårdskommittén tagit fram.

– De omfattar bland annat belastnings
krav, olyckfallsrisk, krav på dubbar, 
grundläggning och gjutning. 

i dag finns ett spretande utbud av 
metoder för att montera gravstenar och 
det kan vara svårt för både kyrka och 
privatpersoner att avgöra vad som är rätt 
metod. Ansvaret för att gravvården blir 
rätt monterad faller på gravrättsinne
havaren som också är skyldig åtgärda 
gravstenar som inte står säkert. 

– Därför ska det tydligt framgå att 
den firma som levererar, monterar och 
ommonterar en gravsten också ansvarar 
för att det sker enligt bestämmelserna, 
som är framtagna av kyrkogårdsförvalt
ningen som både ansvarar för kontrollen 
av gravvårdssäkerheten och kyrko
gårdens arbetsmiljö, säger Kai Marklin. 

Magnus Berglund, på Petterssons 
Stenhuggeri i Trollhättan, sitter i 
Sveriges Stenindustriförbunds grav
vårdskommitté och föreläser regelbun
det om grav vårdssäkerhet. Han anlitas 
ofta av Centrala Gravvårdskommittén. 

– De flesta företag jobbar redan enligt 
regelverket, men med en certifiering 
får vi en handfast dokumentation som 
också förbinder entreprenören att 
använda metoder som vi vet fungerar. 
Vi undviker även lösningar som inte är 
tillräckligt flexibla för att klara framtida 
förändringar, när till exempel gravar ska 
flyttas, säger han.

en första kull medlemmar i Sveriges 
Stenindustriförbund har redan certi
fierats.

Kai Marklin liknar certifieringen  
med den som våtrumsföretagen använ
der sig av. 

–  Den är tidsbegränsad till fem år och 
det räcker med att en medarbetare på 
varje företag har gått utbildningen för att 
certifieringen ska vara uppfylld.  

Reaktionerna från Centrala Grav
vårds  kommittén har hittills varit posi
tiva, berättar Magnus Berglund. 

– Visst kan man ha synpunkter på 
att vi i branschen står för certifieringen, 
men samtidigt tycker man att det är bra 
med ett initiativ som både ger enhetlig
het och betonar säkerheten. n

Ny certifiering för 
säkrare gravvårdar

Sveriges Stenindustriförbund tar initiativet till en ny  
certifiering för kvalitetssäkrad montering av gravstenar.

— Det är en kombinerad säkerhets- och kvalitetsfråga.  
Vi börjar med oss själva och certifierar medlemmar som har 

genomgått vår utbildning, säger Kai Marklin, ordförande  
i Sveriges Stenindustriförbund.
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”De flesta företag jobbar redan enligt 
 regelverket, men med en certifiering får  
vi en handfast dokumentation.”


