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GENERELLA BESTÄMMELSER 

för Botkyrka kyrkogård, Lilla Dalens begravningsplats och Tullinge parkkyrkogård

 

Varje gravkvarter har sina specifika bestämmelser i 

fråga om gravvårdar och skötsel m.m. Den som har 

särskilda önskemål om storlek och utformning av en 

gravsten eller en gravrabatt bör välja gravplats i ett 

gravkvarter, vars bestämmelser möjliggör detta. Av 

hänsyn till övriga gravrättsinnehavare i gravkvarteret 

är det inte möjligt att i efterhand bevilja undantag. 

 

Innan gravsten eller annan gravvård beställs måste 

din gravvårdsansökan vara godkänd av 

kyrkogårdsförvaltningen.  

 

En gravsten som i fråga om höjd och bredd inte följer 

bestämmelserna för gravkvarteret kan inte 

godkännas och får således inte monteras.  

 

Av ansökan ska även framgå att gravstenen monteras 

enligt gällande säkerhetsföreskrifter och följer CGKs 

monteringsanvisningar.  

 

Gravlykta och levande gravljus är endast tillåten på 

gravplatserna mellan den 1 oktober och 30 april.   

 

Kist- och urngravar 

Den som enligt avtal med kyrkogårds-

förvaltningen är gravrättsinnehavare för en kist 

eller urngrav ansvarar för vården av graven. Vid 

vanvård, som inte åtgärdas, återtas gravrätten till 

kyrkogårdsförförvaltningen. 

 

Sedan år 2000 gäller lagstiftningen att grav 

rättsinnehavaren även ansvarar för gräsklippning av 

graven. Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att mot 

ersättning sköta graven. 

 

Den som är gravrättsinnehavare måste ansöka om 

tillstånd att få sätta upp en gravsten, kors eller 

annan gravanordning. Detta gäller även för att rama 

in planteringsytan.  

 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att gällande 

gravvårdsbestämmelser följs för respektive 

gravkvarter. 

 
 
Av detta följer att vi tar bort inhägnader t ex 
träpinnar på rulle. 

 

Av arbetsmiljöskäl tar kyrkogårdsförvaltningen bort 

alla lösa dekorationer av t ex sten och glas, 

eftersom de lätt sprätter iväg och kan skada den 

som går med gräsklippare eller trimmer. OBS! 

Blomrabatten får maximalt vara stenens bredd och 

50 cm djup. 

 

Minneslund och askgravlund 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av 

minneslund och askgravlund och för all plantering där. 

Besökare får medverka till smyckning med 

snittblommor eller gravljus under vinterperioden.  

 

Personliga föremål t ex gravlyktor och minnes 

föremål är inte tillåtna och slängs av kyrkogårds-

förvaltningen. Vissna blommor och rester från 

gravljus tas bort genom kyrkogårdsförvaltningens 

försorg. 

 

Askgravar, Lilla Dalens begravningsplats 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ensam för 

skötseln av graven. Endast lösa blommor 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. 

 

Under senvinter/vår är det tillåtet att placera ljung, 

krans och 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. 
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Askgravar, Botkyrka kyrkogård 
Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravvård av 

cortenstål som ska finnas på varje upplåten grav samt 

ordnar inskription på denna enligt de avgifter och 

bestämmelser som gäller för askgravkvarteret.  

 

I varje gravrad har kyrkogårdsförvaltningen planterat 

fleråriga växter, vars färger växlar med årstiderna. 

Anhörig får endast bidra med gravljus samt 

snittblommor (lösa blommor) i vas på avsedd plats. 

Ingen plantering är tillåten.   

 

Marschaller, plastblommor och minnesföremål får 

aldrig placeras vid gravplatsen. I övrigt hänvisas till de 

bestämmelser som gäller för begravningsplatsen och 

de föreskrifter som huvudmannen från tid till tid 

fattar. 

 

Dekorationer 

Nuförtiden erbjuder butiker ett överflöd av 

dekorationer. Vad du gör i din egen trädgård lägger vi 

oss inte i, men på kyrkogårdar och begravnings 

platser hör sådant sällan hemma. Här är vi mycket 

strikta för att alla besökare ska trivas. Hänsyn till 

andra och estetik är ledord. 

 

Kvarglömda lyktor plockas bort av kyrkogårds 

förvaltningen. Är du rädd om din lykta, måste du ta 

hem den under sommarperioden. 

 

Ljuslyktor av trä får av brandsäkerhetsskäl inte 

förekomma, inte ens om du placerar ett 

batteridrivet ljus i lyktan, nästa gång kan någon 

annan ställa dit ett levande ljus. 

 

Ljus hör till kyrkogården. Men vi tillåter inte 

blinkande ljusslingor, inte heller lysande rådjur 

och renar för att nämna något.  

 

Laddningsbara värmeljus eller naturtrogna ljus 

som drivs med batterier är tillåtet året runt på 

kist och urngravar, ingen risk för brand. På övriga 

gravytor som kyrkogårdsförvaltningen sköter 

tas de bort. 

 

Tänk på att alla lampor drivs av batterier eller 

solceller. De får inte kastas bland vanligt avfall  

utan ska lämnas till återvinningscentralen. 

Redskap m.m. 

Privata vattenkannor, redskap m.m. ska inte förvaras 

inom begravningsplatsen.  

 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar inte för förluster 

som kan uppstå genom att tillhörigheter skadas eller 

förkommer. 

 

Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster i fråga 

om blommor, kransar, gravlyktor e.dyl. som placeras 

på gravplats. Vi ersätter inte förstörda växter ens 

om vi själva åtagit oss att plantera ut dem, om det är 

uppenbart att t ex rådjur och  

sniglar ätit upp dem. 

 

Vi är medvetna om att de generella bestämmelserna 

kan upplevas strikta. Syftet är ändå gott. Vi värnar 

om våra kyrkogårdars utformning och karaktär och 

månar om att gravplatserna ska utgöra en harmonisk 

helhet. Tillsammans får vi hjälpas åt att göra 

begravningsplatsen till en välvårdad plats som kan ge 

ro och tillfälle till eftertanke

Viktigt 
 
GRAVSTEN Innan gravsten eller annan 

gravvård beställs måste din gravvårds-
ansökan vara godkänd av kyrkogårds-
förvaltningen. 
 

LJUS OCH LYKTOR Gravlykta och levande 

gravljus är endast tillåten på gravplatsen 

mellan den 1 oktober och 30 april.  

Marschaller är inte tillåtna p.g.a. risk för 

brännskador på gräsmattor m.m. 

 

GRAVLJUS FÅR ALDRIG placeras ovanpå eller 

nära gravstenen, då stearin och olja lätt tränger 

in i gravstenen och då blir näst intill omöjlig att 

få bort. 

 

DEKORATIONER Lösa dekorationer som sten 

och glas tas bort av arbetsmiljöskäl. De kan 

sprätta iväg och orsaka skada vid 

gräsklippning. 
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