Kyrkogårdsförvaltningen

Allmänna gravplatsbestämmelser
-för kyrkogårdar och begravningsplatser inom Bollnäs Ovanåkers kyrkliga samfällighet

Målsättning
Målsättningen med dessa gravplatsbestämmelser är:
-

att upprätthålla god gravkultur

-

att eftersträva ett bevarande av de gamla kyrkogårdsdelarnas ursprungliga karaktär

-

att inom nyare kyrkogårdsdelar skapa rumsliga upplevelser, där gravvårdar och
annan utsmyckning inte dominerar helhetsbilden

-

att eftersträva variationsrikedom inom ramen för en harmonisk upplevelse av området
som helhet

-

att inom ramen för att tillgodose god gravkultur tillåta gravrättsinnehavaren största
möjliga valfrihet beträffande gravvård och smyckning av gravplatsen

-

att skapa en funktionell och lättskött kyrkogård

-

att förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer eller egendom

Gravvård
Definitioner
Stående gravvård

Upprättstående gravvård med markerad framsida med
text och eventuell symbol.

Smäcker gravvård

Dito med smala ytor.

Gravplanka

Smäcker vård av trä i ett stycke.

Skulptur

Tredimensionellt formad upprättstående vård utan
markerad framsida.

Pulpetsten

Liggande vård, upphöjd ovan mark, vars ovansida bildar
spetsig vinkel mot den bakre sidoytan och trubbig vinkel
mot den främre sidoytan.

Häll

Liggande vård, upphöjd ovan mark, vars ovansida bildar
rät vinkel mot sidoytorna.

Markplatta

Liggande vård med ovansidan i marknivå.

Natursten

Liggande vård, upphöjd ovan mark, vars samtliga ytor är
obehandlade.

Gravram (fris)

Sidostenar, som vanligtvis utmed hela gravplatsen
inramar en eller flera av dess sidor.

Entrésteg

Stensteg som begränsar del av gravplatsens sida mot
gången.

Generella bestämmelser:
Symbol och dekoration, som ligger utanför gravvårdens yttre ram, kan endast få förekomma efter
särskild prövning av kyrkogårdsnämnden.
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Gravvård får utföras av sten, metall trä eller annat material, som kan komma att godkännas av
kyrkogårdsnämnden. Kombinationer av flera material kan få förekomma.
Då gravvård består av flera delar ovan mark skall dessa sammanfogas på betryggande sätt, vilket
skall redovisas i ansökningshandlingen.
Gravvård av metall skall behandlas så att oförutsedd oxidation (rost, ärg) ej uppstår.
Stående vårdar
Sockel ovan mark får ej ha finare behandling än mattslipad/blästrad.
Bestämmelsegrupper för stående gravvårdar:
Max höjd (cm)
A

150

B

100

C

80

D

40

E

Speciella villkor

X
Y
Z

Max bredd

Anmärkning
A-D Gravvårdar med eller utan
synlig sockel.

Speciella bestämmelser för enskilda gravplatser.
Speciella bestämmelser för visst område.
Stående vård ej tillåten.

Liggande gravvårdar
Liggande gravvård skall gå ner minst 5 cm under marknivå.
Längd max 100 cm
Bredd max 70 cm
Överstiger längden avståndet mellan gravplatsens främre kant och
rabattkantens främre kant får bredden ej överstiga rabattens bredd.

Markplattor:

Hällar:

I gräsyta

Längd max 50 cm på urngravplats
70 cm på kistgravplats
Bredd max 60 cm.

I naturmark

Längd och bredd max 70 cm, för övrigt gäller samma som i gräsyta.

I sandyta

För att ge största möjliga valfrihet anger maximåtten hur stor del i
procent av gravplatsen som får täckas med liggande vård.
Urngravplats 30%
Kistgravplats 15% (totalt får flera liggande vårdar ej täcka mer än 30%
av gravplatsens yta.)

Pulpetstenar får endast läggas på sanddyna. Samma maximått som för hällar gäller.
Natursten (fältsten/flyttblock) skall ha obehandlade ytor. Samma maximått som för hällar gäller.
Höjden får ej överstiga 30 cm.
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Monteringsbestämmelser
Gravvård av sten monteras i enlighet med CGK (Centrala gravvårdskommittén)
rekommendationer.
Smäckra vårdar av trä eller metall:
Alt 1

Montering med två eller flera rostfria dubbar, som passar in i motsvarande rör i
betonggrund av typ motsvarande den för gravvård av sten. Dubben skall gå in minst 10
cm i röret.

Alt 2

Montering som alt 1, men med en dubb som låses med rostfri sprint genom rör och
dubb.

Alt 3

Montering med en slät och rostfri dubb, som gjutes fast i ett rör minst 70 cm långt och
med minst 5 cm diameter. Dubben skall behandlas med olein.
Alternativ 2 och 3 får endast användas då gravvårdens bottenyta är så liten att den inte
medger placering av två dubbar.
Trävård skall monteras med minst 5 cm mellanrum och mellan mark och trä.

Rabatt
Definition
Med rabatt avses en med matjord iordningsställd yta för plantering av lägre odlade växter
Generella bestämmelser:
Kyrkogårdsförvaltningen anlägger kostnadsfritt rabatt vid nyupplåtelse av gravplats.
Inom områden med sandgravar är storleken på gravplatsens rabatt valfri. Rabatten får endast inramas
med material som godkänts av kyrkogårdsnämnden (rabattkantlist).
Inom områden med sammanhängande klippt gräsyta är rabattens storlek bestämd och får ej ändras,
men däremot helt uteslutas.
Anläggning/borttagning eller ändring av rabattens storlek bör anmälas till kyrkogårdsförvaltningen.
Inom områden med skogsmark får ej rabatt anläggas. Det är heller inte tillåtet att där tillföra marken
matjord eller någon form av gödsel eller annat jordförbättringsmedel.

Växter
För marktäckande växter som täcker hela gravplatsens yta hänvisas till rubrikerna inramning resp.
ytbeläggning.

Generella bestämmelser:
Konstgjorda avbildningar av växter eller växtdelar får inte placeras på gravplatsen.
Blomsterväxter, ett- eller fleråriga örter skall planteras i rabatten. Detta gäller ej marktäckande växter,
vilka är att betrakta såsom ytbeläggning.
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Inom områden med sammanhängande gräsyta får plantering endast ske i den av
kyrkogårdsförvaltningen iordningställda rabatten.
Växter som inkräktar på allmän yta eller angränsande gravplatser får skäras tillbaka av
kyrkogårdsförvaltningen.
Inom områden med naturlig vegetation, där rabatt ej får anläggas, får endast växter upptagna på
speciell artlista planteras.

Inramning
Definition
Med inramning avses markering av gravplatsens gränser

Generella bestämmelser:
Gravplats får ej inhägnas.
Gravram (fris) får ej läggas ut på gravplats. Inom sandgravsområde får dock entrésteg läggas ut efter
kyrkogårdsnämndens godkännande.
Inom områden med sammanhängande gräsyta får ingen inramning av den enskilda gravplatsen
förekomma.

Ytbeläggning
Definition
Med ytbeläggning avses det material vilket täcker den yta av gravplatsen som ej upptas av rabatt eller
inramning.

Generella bestämmelser:
Ytbeläggningen inom varje område fastställs av kyrkogårdsnämnden.
Inom områden med sammanhängande gräsyta eller naturmark får ytbeläggningen ej ändras.
Inom äldre kyrkogårdsdelar, med varierande ytbeläggning, har kyrkogårdsnämnden fastställt en
målinriktning för bevarande av en kulturmiljö eller för att uppnå enhetlig ytbeläggning inom området.
Med sandgravplats jämställs även plattbelagd eller med låga marktäckande växter planterad
gravplats.
Ändring av ytbeläggning, som överensstämmer med kyrkogårdsnämndens målinriktning, utförs utan
kostnad av kyrkogårdsförvaltningen.
Ändring av ytbeläggning som strider mot kyrkogårdsnämndens målinriktning utförs ej av
kyrkogårdsförvaltningen. Vidare åtar sig kyrkogårdsförvaltningen ej skötsel av gravplats efter
förändring i strid mot denna.
Beläggning med plattor får endast utföras med sådana av natursten och efter anmälan till
kyrkogårdsnämnden. Krossad sten får ej läggas ut som beläggningsmaterial på gravplats.
Kvaliteten på sand fastställs av kyrkogårdsnämnden.
Reparation av sammanhängande gräsyta får endast utföras av kyrkogårdsförvaltningen.
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Utsmyckning/Extra utrustning
Generella bestämmelser:
Soffor, stolar, bänkar får ej sättas ut på gravplats.
Lösa föremål såsom urnor, vaser och redskap får ej förvaras på eller vid gravplatsen. Vaser och
redskap för skötsel av gravplats tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen och skall förvaras på för
ändamålet iordningställda platser.
Kransar och annan utsmyckning på gravplats får ej innehålla plast eller andra konstprodukter.
Dylika föremål får avlägsnas från gravplatsen av kyrkogårdsförvaltningens personal.
Lyktor, marschaller och ljus får utsättas på gravplatsen. Dessa skall ge ett vitt sken.
Gravlyktor skall vara borttagna från gravplatsen senast den 30 april.

Ansökningsförfarande
Definition
Ansökan – begäran som kräver beslut från kyrkogårdsnämnden med godkännande av åtgärder.
Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen.
Anmälan – meddelande att viss åtgärd kommer att vidtas. Inget formellt godkännande krävs

Ansökan
Ansökan ska lämnas till kyrkogårdsnämnden för beslut inför följande åtgärder.
1. Uppsättning/utläggning av ny gravvård eller gravram.
2. Ändring eller omarbetning av gravvård eller gravram.
3. Komplettering eller borttagning av text.
4. Borttagning av befintlig gravvård eller gravram.
Ansökan skall vara undertecknad av gravrättsinnehavaren eller ombud som ges fullmakt av
rättsdelägare. Är denne avliden skall ny gravrättsinnehavare eller ombud utses innan ansökan tas upp
till behandling. Blankett för ansökan om överlåtelse av gravrätt kan erhållas genom
kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Anmälan
Skriftlig anmälan skall göras för följande åtgärder:
1. Utläggning av rabattkant eller gångplattor på sandgravar.
2. Storleksändring, anläggning eller borttagning av rabatt.
3. Ändring av gravplatsens ytbeläggning.

4. Plantering av vedartade växter.
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