
Boda kyrkogård  
 

1 
 

 

Allmänna gravplatsbestämmelser 
-för kyrkogårdar inom Kils pastorat. 

 

Målsättning 
 

Målsättningen med dessa gravplatsbestämmelser är att vi skall: 

-upprätthålla god gravkultur. 

-ta tillbörlig hänsyn till tidigare generationers smakriktning när det gäller gravvårdar. 

-eftersträva ett bevarande utifrån framtagen bevarandeplan. 

-eftersträva att våra kyrkogårdar skall uppfattas som levande och använd. 

-eftersträva variationsrikedom inom ramen för en harmonisk upplevelse av 

  Kyrkogården som helhet. 

-skapa största möjliga valfrihet för gravrättsinnehavaren inom ramen för en god gravkultur. 

-skapa en funktionell och lättskött kyrkogård 

-kunna 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 Som ovan med smala ytor. 

 

Skulptur Tredimensionellt formad upprättstående vård utan 

markerad framsida. 

 

Häll   Liggande vård, upphöjd ovan mark. 

 

Markplatta   Liggande vård med ovansidan i marknivå. 

 

Natursten Liggande vård, upphöjd ovan mark, vars samtliga 

ytor är obehandlade. 

 

Gravram Sidostenar som vanligtvis utmed hela gravplatsen 

inramar en eller flera av dessa sidor. 

 

Smideskors Smidda kors i metall. 

 

Träkors Kors av trä. 
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Generella bestämmelser: 
 

Symbol och dekoration som ligger utanför gravvårdens yttre ram, kan endast få förekomma  

efter särskild prövning av kyrkogårdsutskottet. 

Gravvård får utföras av sten, metall eller trä. Kombinationer av dessa material kan få 

förekomma. För andra material gäller att det prövas av kyrkogårdsutskottet i varje enskilt fall. 

 

Gravvården skall vara utformad så att den samverkar med omgivningen och medverkar till en 

rofylld och behaglig miljö. Gravvården och gravrätten skall ta hänsyn till karaktären på 

aktuellt kvarter. Skillnaden mellan kyrkogårdarnas gamla och nya del är ganska tydligt 

urskillningsbar och skall så långt möjligt bevaras. I den bevarandeplan som finns upprättad 

finns god vägledning vad gäller bedömningar i dessa frågor. 

 

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 ej uppstår. 

 

På våra kyrkogårdar finns gravplatser som är kulturskyddade. Dessa är uppmärkta på skylt  

”kulturgrav” och vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. 

 

På våra kyrkogårdar kan kyrkoråd eller kyrkogårdsutskott besluta om att andra gravskick kan 

anläggas än som framgår av dessa gravplatsbestämmelser. Dessa beslut föregås i tillämpliga 

fall av tillståndsansökan och beslut av länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen. 

 

I vissa fall finns gamla gravrätter som inte uppfyller dessa bestämmelser. I dessa fall gäller att 

nya upplåtelser skall följa dessa gravplatsbestämmelser.  

 

Stående vårdar 

Inom pastoratet godkänns gravvårdar med höjder upp till 120 cm för vissa kvarter. 

Stående vård placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens bortre gräns och mitten av 

gravplatsens bredd. 

Vilka höjder på gravstenar som godkänns för olika kvarter framgår av föreskrifter för varje 

enskilt kvarter.  

För gravvårdar i metall (järnkors) gäller samma höjder som för övriga gravvårdar, men 

avvikelse kan få förekomma efter särskild prövning. 

 

Gravvårdens bredd får maximalt vara halva gravrättens bredd om inte annat anges för enskilt 

kvarter.  

Inga nya upplåtelser av gravrätter med gravvårdar högre än 120 cm godkänns inom Kils 

pastorats förvaltningsområde. Befintliga gravvårdar på återlämnade gravrätter med högre höjd 

kan upplåtas på nytt av förvaltningen. 

Speciella regler för område eller speciell gravplats framgår av kvartersföreskrifterna. 

 

Liggande gravvårdar 

Liggande gravvård skall gå ner minst 5 cm under marknivå. 

Vård placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens bortre gräns och mitten av 

gravplatsens bredd. 
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Hällar och Markplattor, längd max 70 cm och bredd max 60 cm på enkelgrav och bredd max 

70 cm på dubbelgrav. 

Natursten, Djup max 40 cm, bredd max 55 cm och höjd max 55 cm.  

 

 

Askgravlund och minneslund 

För pastoratets askgravlundar och minneslundar finns specifika regler upprättade.  

 

 

Monteringsbestämmelser 

Gravvård och sten monteras i enlighet med CKG:s (centrala gravvårdskommitténs) 

Rekommendationer. 

Gravkammare eller mausoleum får ej förekomma. 

 

Gravskötsel/egen skött gravplats 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder skötselavtal enligt separat prislista. 

Blomsterväxter, ett- eller fleråriga växter planteras i rabatten.  

Inom områden med sammanhängande gräsyta får plantering endast anläggas i  

anslutning till gravvården. 

Växter som inkräktar på allmän yta eller angränsande gravplatser får skäras tillbaka av 

Kyrkogårdsförvaltningen. Maximal höjd är 120 cm. Högre höjd beskärs av förvaltningen 

alternativt avlägsnas växten. Nyanläggning av vedartade växter är ej tillåtet utan särskilt 

tillstånd och kommer att avlägsnas av förvaltningen. 

För askgravlund och minneslund gäller speciella regler framtagna för dessa gravskick. 

 

Inramning 
Definition 

Med inramning avses markering av gravplatsens gränser. 

 

Generella bestämmelser: 

Gravplats får ej inhägnas. 

Gravram får ej läggas ut på gravplats. Inom grusgravsområde får gravram förekomma efter  

godkännande. 

Inom områden med sammanhängande gräsyta får ingen inramning av den enskilda  

gravplatsen eller anläggande av grusytor 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 kyrkogårdsutskottet. 

Vägledning finns även i den bevarandeplan som finns framtagen. 

Reparation av sammanhängande gräsyta får endast utföras av kyrkogårdsförvaltningen. 
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Ansökningsförfarande 
Definition 

Ansökan - begäran som kräver beslut av huvudmannen med godkännande av åtgärder. 

 

Ansökan 

Ansökan skall vara underskriven av gravrättsinnehavaren. 

 

Ansökan skall lämnas till huvudmannen för beslut inför följande åtgärder. 

 

1. Uppsättning/utläggning av ny gravvård eller gravram. 

2. Komplettering 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. Är denne avliden skall ny 

gravrättsinnehavare eller ombud utses innan ansökan tas upp till behandling. Blankett för 

anmälan om ny gravrättsinnehavare erhålls genom kyrkogårdsförvaltningens expedition. 

 

Dessa gravplatsbestämmelser har antagits 2020-11-10 av kyrkogårdsutskottet, § 25. 

 

Utöver allmänna gravplatsbestämmelser gäller för enskilda kvarter speciella föreskrifter enligt 

nedan: 
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Gamla kyrkogården 

Kvarter 01 
Gravvård 

I kvarteret finns många höga gravvårdar. 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 120 cm vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård återanvänds.  

 

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd. 

 

De i gravkartan inritade urngravplatserna 109-163 upplåtes ej tillsvidare. 

 

Inom kvarteret finns en minneslund. 

 

Nya upplåtelser av grusgravar inom kvarteret får endast avse gravrätter för urngravplatser. 

 

Kvarteret kännetecknas av att det är många grusgravar och är kyrkogårdens äldsta del. 

Befintliga grusgravar bevaras. 

 

Kulturhänsyn 

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner 

avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad 

för Kils pastorat 
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Kvarter 2 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är enligt nedan vid nya godkännanden och där inte befintlig högre gravvård 

återanvänds: 

Platserna 1-16 och 48-62, 120 cm. 

Platserna 224-252, 70 cm. 

Övriga gravplatser i kvarteret 80 cm. 

 

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd vid upplåtelse av ny 

gravrätt. Vid återanvändande av befintlig gravvård tillåts befintlig bredd. 

 

Kvarteret kännetecknas av att det är många grusgravar och tillhör kyrkogårdens äldre del. 

Befintliga grusgravar bevaras. 

 

Nya upplåtelser av grusgravar inom kvarteret får endast avse gravrätter för urngravplatser. 

 

Kulturhänsyn 

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner 

avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad 

för Kils pastorat 

 

Kvarter 03 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 70 cm.  

För gravplatserna 124-180 är maxhöjden 60 cm. 

 

Bredden får vara det högsta av 80 cm och halva gravplatsens bredd. 

 

Kvarteret innefattar ett tidigare allmänningsområde. Hänsyn skall tas till detta vid 

godkännande av nya gravvårdar. 

 

Kulturhänsyn 

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner 

avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad 

för Kils pastorat 

 

 

Nya kyrkogården 

Kvarter U 1 
På detta område får endast urnor gravsättas.  

Bakre raden är avsedd för stående gravvård med maximal höjd 70 cm. 

Främre raden platserna 1-8 och 19-22 är avsedd för liggande stenar. 

 

Kvarter U2 
På detta område får endast urnor gravsättas.  

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående  

gravvård är 70 cm 
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Kvarter 01 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 75 cm vid nya godkännanden.  

 

Från upplåtelse 2 av gravplats gäller att gravplatsen endast upplåts som urngravplats inom 

detta kvarter.  

 

 

Kvarter 02 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 75 cm vid nya godkännanden.  

 

Från upplåtelse 2 av gravplats gäller att gravplatsen endast upplåts som urngravplats inom 

detta kvarter.  

 
I anslutning till kvarter 2 finns en askgravplats anlagd. 

 

Kvarter 03 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 75 cm.  

 

Kulturhänsyn 

Inom området finns gravvårdar och gravplatser som kan upplåtas med särskilda restriktioner 

avseende kulturbevarande. Dessa finns antecknade i den bevarande plan som finns upprättad 

för Kils pastorat. 

 

Kvarter 04 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 75 cm.  

 

Kvarter 05 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 75 cm.  

 

Kvarter 06 
Gravvård 

Gravplatserna får förses med stående och liggande gravvård. Maximal höjd på stående 

gravvård är 75 cm vid nya godkännanden.  

 

Från upplåtelse 2 av gravplats gäller att gravplatsen endast upplåts som urngravplats.  

 

  


