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Lilla Dalen, Utvidgning av begravningsplatsen Lilla dalen – Projektnamn ”Hagen” 

Fördjupad utredningsbeslut 

 

Bakgrund 

 

Botkyrka församling som är huvudman för begravningsverksamheten i till största delen av 

Botkyrka kommun. Församlingen har 2 kyrkogårdar en i anslutning till Botkyrka kyrka en vid 

Tullinge kyrka samt en begravningsplats vid Lilla dalen där vi erbjuder gravskick for 

jordbegravning, urngrav, plats på askgravplats och i minneslund. 

Samarbete med Kyrkogårdsförvaltningen i Huddinge finns for muslimska trosutövare men från och 

med 2025 ska församlingen kunna erbjuda kistgravplatser för muslimskt gravskick på egen mark. 

Begravningsplatsen vid Lilla dalen har byggts ut i etapper, sedan mitten på 1980-talet. De 

befintliga kistgravkvarteren är fullbelagda. Ett nytt gravkvarter med namn D2 har byggts ut under 

2021, söder om ceremonibyggnaden, med cirka nya 100 kistgravplatser, som beräknas räcka för att 

tillgodose behovet av kistplatser i cirka 1,5 till 2 år till. 

Därmed är det dags att planera på ytterligare en utbyggnad åt väster och projektet har döpts till 

projektnamn ”Hagen”. 

Hagen består av cirka 4 ha mark. Projekteringen pågår och omfattar bygg- och anläggningsåtgärder 

för ett antal kvarter med totalt cirka 1350 kistgravar, 1900 urngravar och cirka 420 muslimska 

gravplatser. Enligt bedömningen från kyrkogårdsförvaltningen planeras Hagen kunna tillgodose 

behovet av gravplatser i cirka 20 år. Processer med att ansöka erforderliga myndighetstillstånd som 

bygglov, tillstånd från Länsstyrelsen, m.m., pågår. 

Av ekonomiska skäl planeras att dela upp utförandet av Hagen i etapper i takt med att behov 

uppstår. 

Investeringsbudget med 60 mkr har avsatts för genomförande av Hagen över en treårsperiod. 

Den första etappen bedöms kunna rymmas i denna budget och planeras omfatta en del grävnings, 

VA- och vägarbeten, några av de planerade muslimska gravkvarteren samt några traditionella 

kvarter för kistgravar, totalt cirka 1,5 ha. Den exakta omfattningen av etapp 1 justeras efter 

upphandlingsskede då det finns risk att kostnaden för markåtgärderna ökar mellan 

projekteringsskede och anbudskede. 

Beslutets omfattning 

Beslutet omfattar att med hjälp av upphandlade projektledare och konsulter fortsätta att utreda och 

projektera åtgärderna för utvidgningen av begravningsplatser vid Lilla dalen. Det färdiga resultatet 

innefattar omfattning och utformning av etapp1, tidplan och budget för etapp1, baserad på inkomna 

anbud. Efter utredningsskede fattas sedan genomförandebeslut som ger mandat och finansiering att 

verkställa åtgärderna 
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Investeringsbedömning 

Etapp 1 av utvidgningen av Lilla dalen bedöms kunna rymmas i avsatt budget om 60 mkr.  

Alternativa lösningar 

Att inte genomföra dessa åtgärder skulle leda till brist på kistgravplatser samt brist på muslimska 

gravplatser för församlingens åtagande. 

Finansiering 

Investeringen för Etapp 1 finansieras inom avsatt budget för 2023 och planbudget för 2024 och 2025. 

investeringen finansieras inom ramen för begravningsverksamheten. 

 

Förslag till beslut 

Kyrkorådet föreslås att besluta: 

- Att genomföra  projekterings- och upphandlings skeden i  enligt  med ovan . 


