
GRAVBESTÄMMELSER ASKGRAVPLATSER,  

NORRA KYRKETORPS KYRKOGÅRD I SKÖVDE 

 

Placering:  Gravarna ligger runt ett antal rundlar eller längst med en mur.  

Rundlarna utgörs av upphöjda planteringsytor på vilka olika typer 

av växter är planterade. Längs med muren utgörs markytan av 

grus. Gruset möter gräsmatta, de olika markytorna avgränsas med 

en cortenplåt.  

Tillåten utsmyckning: Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och 

  gravljus. Följande gäller för placering av utsmyckning; 

  Rundlar- Utsmyckning får endast ske i jordytan inom  

  askgravplatsen samt i vas/ljushållare. 

  Mur: Utsmyckning får endast ske i grusyta inom askgravplatsen 

  samt i vas/ljushållare. 

Vas/ljushållare: Vas/ljushållare beställs av kyrkogårdsförvaltningen i samband 

  med gravplatsupplåtelse, går även att beställas i efterhand. 

  Vas/ljushållare bekostas av gravrättsinnehavare, priset är år 2022 

  satt till 835 kr. Montering av vas/ljushållare ingår i priset. 

Askgravsavtal:  25-åriga skötselavtal gäller. Priset för sådant avtal är år 2022 satt 

till 7 040 kr. Sker en andra gravsättning under perioden betalas 

endast för förlängningen upp till 25 år.  

Gravmått:  Gravarnas mått är 40 x 80 cm med plats för två asknedsättningar. 

  Gravarna gräsbesås, med undantag från första urnan längs med 

  muren som gravsätts i grusytan. Asknedsättning kan göras med 

  eller utan urna. I de fall anhöriga väljer att inte närvara vid 

  asknedsättning ombesörjs denna av kyrkogårdsförvaltningens 

  personal. 

Gravsten/Namnplatta: Gravsten/Namnplatta är inte obligatoriskt. Gravplats får markeras 

  enligt följande villkor;  

  Rundel A samt Mur: Gravplats markeras med liggande gravsten. 

  Gravsten får ej överskrida måttet 30 x 25 cm. Gravrättsinnehavare 

  ordnar med gravsten på egen hand. Gravsten kan beställas genom 

  begravningsbyråer och från stenfirmor. En ritning med mått, 

  stensort och ytans beskaffenhet ska inskickas till förvaltningen för 

  godkännande. 

  Rundel B och C: Gravplats markeras med namnplatta som 

  anskaffas av kyrkogårdsförvaltningen och bekostas av 

  gravrättsinnehavaren. Pris för namnplatta är år 2022 satt till  

  1 276 kr, inskription samt montering ingår i priset. Namnplatta 

  beställs i samband med gravplastupplåtelse, går även 

  att beställas i efterhand. 

  Tvätt av gravsten/Namnplatta ingår ej i skötselavtalet. 


