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Bestämmelser för askgravplatser Lilla Dalens begravningsplats 
 
 
Askgravplatsen upplåts med begränsad gravrätt inom ett gravområde, där askor efter avlidna grävs ned på 
bestämda gravplatser enligt gravkartan. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material. Den kan 
efter gravsättningen inte under några omständigheter flyttas till annan gravplats. 
 
I kvarter V-Y (skogsbacken) placeras vid gravsättningen den första askan under gravstenen, eventuell 
tillkommande aska placeras framför gravstenen. I kvarter Q-U (ängen) sker gravsättningen inom den 
gräsbevuxna delen av gravytan. 
 
Askan gravsätts i linnepåse som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. Inom ängskvarteren kan 
gravsättning i undantagsfall ske med förgänglig urna. 
 
Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.  
Gravsättning sker under den gröna växtperioden.  
  
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 
Gravsten 
Huvudmannen tillhandahåller gravsten som ska finnas på varje upplåten grav och ordnar inskription på 
denna enligt de bestämmelser som gäller för askgravkvarteret. Gravstenarna är lika utformade inom 
respektive askgravkvarter. På gravstenen finns plats för två namn, födelse- och dödsdatum. Storleken på 
gravstenen medger inte ytterligare uppgifter såsom titel eller tänkespråk.  
 
Endast inom skogskvarteret medges motiv, överst på stenens framsida. Kostnaden för detta betalas av 
gravrättsinnehavaren. 
 
Skötsel 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ensam för skötseln av graven. Endast snittblommor (lösa blommor 
utan kruka) får placeras på gravplatsen, ingen plantering är tillåten. Inom ängskvarteren (Q-U) har 
förvaltningen framför varje gravsten på varje askgrav planterat en matta av sedumväxter vars färger 
växlar med årstiderna.  
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Under senvinter/vår är det tillåtet att placera lökväxter i kruka på gravplatsen (t ex tête-a-tête eller 
påskliljor) och under senhösten/vintern är det tillåtet att placera ljung i kruka samt krans/ kransbukett. 
Krukor är alltså inte tillåtna under den gröna växtperioden, framför allt därför att de kväver 
sedumväxterna. 
 
Askgravarna inom kvarter T och U har en sandyta mellan gräs och sedummatta. Den är avsedd för 
gravlykta och gravljus samt snittblommor, liggande eller i vas. I övrigt hänvisas till de bestämmelser som 
gäller för begravningsplatsen och de föreskrifter som huvudmannen från tid till tid fattar. 
 
Avgifter 
Gravrättsinnehavaren betalar dels en engångsavgift för gravstenen, dels en engångsavgift för skötsel av 
gravplatsen under upplåtelsetiden som är 25 år från gravsättningen. 
 
Avgiften för gravsten med inskription är 5 000 kr. Avgiften för gravskötsel under 25 år är i 
skogskvarteret 2 500 kr och i ängskvarter 4 500 kr. 
 
Tillkommande avgift vid ytterligare en gravsättning är för närvarande 4 000 kr för inskriptioner, 
transporter av gravsten och återmontering. 
 
Gravrätten vid ytterligare gravsättning är 25 år. Avgiften för gravskötsel tillkommer för den tid som 
gravskötseln därigenom förlängs med. Avgiften är för närvarande 100 kr per tillkommande år. 
 

 

 

 
 

 

 


