Dnr 11/KGF5

Monteringsbestämmelser för gravvårdar inom Göteborgs
kyrkogårdsförvaltning.
Antagna av kyrkogårdsstyrelsen 2011-02-16, § 12
Mellan gravrättsinnehavare eller annan befullmäktigad och gravvårdsleverantör träffas avtal om leverans
av gravvårdar. Då gäller nedanstående bestämmelser. Med gravvårdsleverantör avses både
gravvårdsleverantören själv och dennes anlitade montör.


Innan tillverkning eller uppsättning av gravanordning påbörjas ska måttsatt ritning insändas till:
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Begravningsenheten, Kvibergs kyrkogård, 415 05 GÖTEBORG
för godkännande. Gravrättsinnehavaren eller dennes befullmäktigade ombud ska underteckna ansökan.
Fullmakt skall biläggas.



Gravvårdsleverantören ska före montering av gravanordning kontrollera, att denna stämmer med
godkänd ritning. Montering ska ske med noggrannhet, i linje med och harmoni med övriga
gravanordningar. Råder oklarhet i fråga om placering skall kyrkogårdsförvaltningens
begravningsexpedition kontaktas.



Gravvårdsleverantören är ansvarig för alla utförda arbeten vid montering av gravanordningen.
Gravplatsen och intilliggande av gravvårdsleverantören utnyttjad yta skall iordningställas efter
montering. Bortforslande av överskottsmaterial är gravvårdsleverantörens ansvar. Överbliven betong
får absolut inte hällas ut i brunnar eller dumpas i buskage på kyrkogården.



Schaktdjup under stående gravvård skall vara 50 cm och bredd 30 cm. Schaktlängd ska vara 135 cm.
Gjutningens mått: 135 cm lång, 40 cm djup och 30 cm bred. Gjutning utförs med betong av godkänd
kvalitet. Vården skall sitta fast så att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
Gravvårdsleverantören hålls ansvarig för uppkomna skador vid felaktigt monterad gravvård. Upptäcker
personal från förvaltningen felaktigt monterade gravvårdar kontaktas gravvårdsleverantör för
ommontering.



Schakt och gjutning för gravram utförs i ett sammanhang under hela ramens längd och bredd.
Schaktdjup 50 cm och bredd 30 cm. Ramen skruvas ihop med vinkeljärn och expanderbult.
Vinkeljärn ska efter tillverkning varmgalvaniseras.



Uppsättning av stående gravanordning inom kvarter för jordbegravning får ske tidigast
6 månader efter kistsättning.



Montering får ske endast måndag-fredag, kl. 07.30-16.00.



Dubbning mellan vård och sockel eller mellan vård och ram skall utföras med rostfritt stål.



Gravnummer skall alltid inhuggas i gravvården där så är möjligt.



Den av gravvårdsfirmorna godkända GRO-sockeln får endast användas på urnkvarter.



Eventuella skador som uppstår i samband med gravvårdsmontering på intilliggande gravar ersätts av
gravvårdsleverantören.



I samband med att gravvård avlägsnas ska gravvårdsleverantören se till att kvarlämnat tomrum fylls med
sand alternativt spärras av. Denna åtgärd är nödvändig för att förebygga tillbud och olycksfall.



Gravvårdsleverantören är ansvarig för att arbetet är utfört fackmässigt. Uppkomna brister inom en tid av
två år åtgärdas av gravvårdsleverantören. Denna senare tid avser ansvaret mot kyrkogårdsförvaltningen.
Om annan garanti överenskommes mellan gravvårdsleverantören och beställaren gäller
konsumenträttsliga regler.

Kyrkogårdsförvaltningen
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