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Bestämmelser för Strängnäs
domkyrkoförsamling med
Aspös kyrkogårdar

Del av Gamla kyrkogården som anlades 1861 och där den första begravningen
genomfördes 1863. Den har sedan utvidgats i omgångar; 1908, 1920-talet,
1940-talet samt slutligen 1964.
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Församlingens kyrkogårdar har tillkommit vid olika tider. Aspö kyrkogård är äldst med
rötterna i 1100-talet när de äldsta delarna av kyrkan uppfördes. Gamla kyrkogården
invigdes 1861 och drygt hundra år senare, 1972, invigdes den första delen av Södra
kyrkogården.
Kyrkogårdarna speglar Strängnäs och Aspös historiska utveckling. De är alla aktiva och
kommer också fortsatt att ge tydliga avtryck av samtiden. Kyrkogårdarna är bärare av ett
stort kulturhistoriskt värde. Det är viktigt att det kulturhistoriska värdet bevaras men det
betyder inte att kyrkogårdarna ska vara muséer. På Aspö kyrkogård och på Gamla
kyrkogården ska nya gravvårdar och gravskick underordnas de kulturhistoriska och
arkitekturhistoriska värden kyrkogårdarna är bärare av.
För att definiera det kulturhistoriska värdet, som vi ser det idag, har vård- och
underhållsplaner upprättats samt en kulturhistorisk inventering genomförts för Aspö
kyrkogård och Gamla kyrkogården. Församlingen planerar att ett motsvarande arbete ska
genomföras för Södra kyrkogården.
Församlingen önskar att kyrkogårdarna ska vara en miljö och en plats dit människor vill
komma för att besöka en grav men också för att söka lugn, en plats för kontemplation. Det
säkerställs genom skötsel av gemensamma och allmänna delar men också av de enskilda
gravrättsinnehavarnas insatser.

Ordningen på kyrkogårdarna
Besökare välkomnas att besöka våra kyrkogårdar och förväntas att uppträda med respekt
för platsen och för andra besökare. Det går bra att ta med sig hunden på kyrkogården men
den ska hållas kopplad. Om hunden gör ifrån sig på kyrkogården ska avföringen, liksom
överallt annars, plockas upp och läggas i behållare.

Ordningen på gravplatserna
På gravplatser, förutom de med begränsad gravrätt, får gravrabatter anläggas i valfri storlek
för plantering av sommarblommor eller annat. Skötsel och plantering kan beställas av
kyrkogårdsförvaltningen.
Kransar, gravlyktor och annat som placeras ut vintertid och som inte är avhämtade senast
en vecka efter påsk, avlägsnas av kyrkogårdsförvaltningen.
De generella reglerna för gravvårdars utformning tillämpas även på utsmyckning och
plantering av blommor och andra växter på gravplatserna. Plantering får inte göras så att
den inkräktar på intilliggande gravplatser eller annan yta som inte tillhör gravplatsen. Om så
sker kommer dessa att avlägsnas eller beskäras av kyrkogårdsförvaltningen.

Fordonstrafik
Fordonstrafik är tillåten på vägar till och från parkeringen inom Södra kyrkogården. Vid
särskilda skäl kan tillstånd beviljas att trafikera övriga vägar. Det är viktigt att de skyltade
parkeringsplatserna används då parkering på annan plats kan försvåra framkomligheten.
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Ansökan om uppsättning av gravvård
Församlingen prövar ansökningar om gravvårdar utifrån dessa bestämmelser. En gravvård
får sättas upp först efter att utformningen godkänts. Blankett för ansökan finns där
gravvårdar kan köpas men kan också erhållas från kyrkogårdsförvaltningen.
Gravvårdar ska monteras på ett säkert sätt i enlighet med rekommendationer från CGK
(Centrala gravvårdskommiten). Det gäller vid nyuppsättningen men också vid renoveringseller kompletteringsarbeten.

Generella regler om gravvårdar
Generella begränsningar i gravrättsinnehavares bestämmande över gravvårdars utformning
gäller enligt följande:
•
•
•
•

•

En gravvård får inte utgöra ett störande inslag i en känslig miljö
Text eller annat på en gravvård får inte vara otillbörligt kränkande för den gravsatte
eller för besökare
En gravvård får inte vara utformad så att den kan åstadkomma skada för
omgivningen
En gravvård får inte vara av storlek eller utformning så att den eller det fundament
som den är monterad på gör intrång på intilliggande gravplatser eller på
angränsande ytor
Gravvårdar ska ha gravplatsnumret väl synligt inhugget eller graverat 20 cm över
mark. På liggande gravvårdar ska numret placeras på gravvårdens bakkant.

Regler för gravskick på alla kvarter och gravområden
För de gravkvarter som inte förtecknats nedan gäller enbart ”Generella regler om
gravvårdar”.
Nedan redovisas kvarter och gravområden med detaljerade regler. Allt eftersom nya
kvarter tas i bruk görs en bedömning, och beslutas i särskild ordning, om de ska omfattas av
reglerna i dessa punkter:
1. Minneslunden på Södra kyrkogården är ett avgränsat gravområde som upplåts utan
gravrätt för gravsättning av aska och där platsen för gravsättningen inte markeras. I
minneslunden har en särskild gemensam smyckningsplats anlagts. Snittblommor och
gravljus ska placeras vid smyckningsplatsen. Placering på annan plats är inte tillåten. All
annan smyckning kommer att tas bort av förvaltningen.
2. Askgravplatser är upplåtna med begränsad gravrätt och enligt nedan.
• Askgravplats rymmer vid fullt utnyttjander 4 askor.
• Gravplatsen upplåts för en tid om 25 år med begränsad gravrätt. Detta innebär att
smyckning enbart får ske inom den enskilda gravplatsen med snittblommor i
avsedda vaser. Gravlykta/ljus och krans får placeras under perioden 25 oktober till
veckan efter påsk. All annan smyckning kommer att tas bort av förvaltningen.
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3.

4.
5.

6.

Varje gravplats har utrymme för två namnplattor och askan gravsätts i
sammetspåse.
• En skötselavgift erläggs. Denna avgift avser disposition av gravanordning,
namnplatta samt kollektiv skötsel i 25 år.
• Gravanordningen är avsedd för en rektangulär namnplatta i brons med en bredd på
18 cm och höjd på 15 cm med upphöjda bokstäver.
• Förvaltningen svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen.
• Vid ytterligare gravsättning (vilket innebär en förlängning om 25 år) tas en ny avgift
ut för namnplatta samt del av den kollektiva skötseln.
• En förnyelse av gravrättstiden (efter 25 år) kräver att ny skötselavgift erlägges.
• Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen.
• Skötselavgiften återbetalas inte om gravrätten upphör.
På Gamla kyrkogården har några områden öppnats för upplåtelse av gravplatser. Med
tanke på kyrkogårdens kulturhistoriska värde gäller särskilda krav på anpassning om
sådan gravplats önskas användas. Kraven på anpassning framgår av ”Gamla
kyrkogården i Strängnäs – Regler för upplåtelse av nya gravplatser” som biläggs dessa
bestämmelser. Till textdokumentet finns kartbilagor där de öppnade delarna av
kyrkogården redovisas.
Alla markerade gravplatser på avdelning 23 på kvarter 02 anvisas för personer som
tjänstgjort vid försvarsmakten i Strängnäs.
På kvarter för urngravplatser gäller ett maximalt ytmått för stående gravvårds storlek.
Den ska rymmas inom ytmåttet 0,35 m2 med fritt val av bredd och höjd. Dock får inte
höjden överstiga 3 x breddmåttet.
• Avser gravkvarteren 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 på Södra kyrkogården samt
urngravplatser på Aspö kyrkogård
På kvarter med kistgravplatser gäller ett maximalt ytmått för stående gravvårds storlek.
Den ska rymmas inom ytmåttet 0,7 m2 med fritt val av bredd och höjd. Dock får inte
höjden överstiga 3 x breddmåttet. På kistgravplatser med dubbel bredd är på samma
vis det maximalt tillåtna ytmåttet 0,9 m2.

Bilagor
1.

Gamla kyrkogården i Strängnäs – Regler för upplåtelse av nya gravplatser Textdokument.
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