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Bestämmelser för askgravplatser Botkyrka kyrkogård 
 
Askgravplatsen upplåts med begränsad gravrätt inom ett gravområde, där askor efter avlidna grävs ned på 
bestämda gravplatser. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material som kyrkogårds-
förvaltningen tillhandahåller. Den kan efter gravsättningen inte under några omständigheter flyttas till 
annan gravplats. Inga urnor är tillåtna. 
 
Vid gravsättningen placeras askan framför gravvården inom planteringsytan. Gravsättning sker under 
den gröna växtperioden. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.  
 
Begränsad gravrätt 
Gravplatsen upplåts för en tid om 25 år med möjlighet att förnya avtalet. Det begränsande i gravrätten 
innebär att gravrättsinnehavaren överlåter rätten att bestämma över smyckning och gravanordning och 
skyldigheten att vårda gravplatsen till förvaltningen. Marschaller, plastblommor och minnesföremål får 
aldrig placeras vid gravplatsen. Gravljus är tillåtna 1 oktober – 30 april. 
 
Kyrkogårdsförvaltningens åtaganden 
Gravvård 
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvård av cortenstål som ska finnas på varje upplåten grav 
samt ordnar inskription på denna enligt de bestämmelser som gäller för askgravkvarteret.  
 
Gravvårdarna är likadant utformade, men  varje gravrad har ett eget blomstermotiv som namnger 
gravraden. (Blåsippa, vitsippa, gullviva, skogsviol, linnea, blåklocka och nyponros). På gravvården finns plats 
för två namn, födelse- och dödsdatum. Storleken på gravstenen medger inte ytterligare uppgifter såsom 
titel eller tänkespråk.  
 
Skötsel 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ensam för skötseln av graven. I varje gravrad har 
kyrkogårdsförvaltningen planterat perenner (fleråriga växter), vars färger växlar med årstiderna. 
 
Anhörigas bidrag 
Anhörig får endast bidra med gravljus samt snittblommor (lösa blommor) i vas på avsedd plats. Gravljus 
är tillåtna 1 oktober – 30 april. Ingen plantering är tillåten.  Marschaller, plastblommor och 
minnesföremål får aldrig placeras vid gravplatsen. Gravplatsen får inte omgärdas av någon avgränsning. I 
övrigt gäller föreskrifterna i det reglemente som kyrkofullmäktige fastställt. 
 
Avgifter 
Gravrättsinnehavaren betalar dels en engångsavgift för gravvården, dels en engångsavgift för skötsel av 
gravplatsen under upplåtelsetiden som är 25 år från gravsättningen.  
 
Avgiften för gravvård med inskription är 5 000 kr. Avgift för gravskötsel under 25 år är 4 500 kr. 
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Tillkommande avgift vid ytterligare en gravsättning är för närvarande 4  000 kr för inskriptioner, 
transporter av gravvård och återmontering. 
 
Gravrätten vid ytterligare gravsättning är 25 år. Avgiften för gravskötsel tillkommer för den tid som 
gravskötsel därigenom förlängs med. Avgiften är för närvarande 180 kr per tillkommande år. 
 

 

 
 

 

 


