
GRAVPLATSBESTÄMMELSER 

Bygdeå kyrkogård    

Nya kvarteret – Grav nr. 1 – 800  

Utöver vad som framgår av reglemente för begravningsväsendet inom Bygdeå församling 
gäller följande: 

ALLMÄNT 

Gravplatsens gränser får inte markeras med staket, häck, gravram eller dylikt. Planteringsyta 
för plantering av låga odlade växter får anordnas i anslutning till gravvården. 

Planteringsytan anläggs framför gravvården i storlek gravvårdens bredd x 45 cm. 

Vid plantering och smyckning av gravplats skall användas nedbrytbart (organiskt) material.  

 

KISTGRAVPLATS   URNGRAVPLATS 

Längd 3,00 m   Längd 1,25 m 
Bredd 1,25 m   Bredd 1,25 m 

 

GRAVVÅRD 

1. Gravplatsen får förses med gravvård av natursten, metall, trä eller annat material 
som kyrkogårdsförvaltningen kan komma att godkänna, Då kors utan 
inskriptionsplatta används får korset kompletteras med liggande gravvård. 

2. Vid montering av gravsten skall CGK:s eller GRO:s monteringsanvisningar tillämpas.  
3. Vid val och utformning av gravsten skall även de speciella kulturvärdena beaktas, 

vilket innebär hänsyn till befintliga gravanordningar i området.  
4. Ansökan ska alltid lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen. 

 

VAL AV GRAVPLATS 

Gravplats anvisas av kyrkogårdsförvaltningen enligt löpande gravnummer. 

 

 

 



MONTERING 

Metod A: Stående gravvård monteras på betongbalk som i förväg uppföres av 
kyrkogårdsförvaltningens personal. Betongbalken är av marksockeltyp och har 
ingjuten dubb med diametern 14 mm, 70 mm längd med c/c avstånd 250 mm. 
Gravrättsägaren debiteras kyrkogårdsförvaltningens självkostnadspris för 
betongbalken. 

Metod B: Stående gravvård som monteras i enlighet med monteringsanvisningar 
utarbetade av Centrala gravvårdskommitten på gravplatser som inte har 
betongbalkar uppförda. 

Metod C: Liggande gravvård skall placeras med sin bakre kant i linje med gravplatsens 
bortre gräns. Monteras med översidan minst 7 cm över markytan inom 
planteringsytan. Tangeras gräsytan skall den ligga i markytans nivå. 

 

Kistgravplats nr 1 - 163 

Får förses med stående gravvård, med höjd max 70 cm och bredd max 120 cm. 
Montering enligt metod B. 
Samt liggande gravvård 60 x 60 cm. 
Montering enligt metod C 

Kistgravplats nr 164 - 219 

Får förses med stående gravvård av metall, kors med höjd max 70 cm och bredd max 120 cm 
Montering enligt metod B. 
Samt liggande gravvård 60 x 60 cm. 
Montering enligt metod C. 

Kistgravplats nr 220 - 478 

Samma som föregående 

Kistgravplats nr 479 - 526 

Får förses med stående gravvård max 70 cm hög och 120 cm bred. 
Montering enligt metod A. 
Samt liggande gravvård anpassad till rabatten. 
Montering enligt metod C. 

 

 



Kistgravplats nr 527 – 565 

Får förses med stående gravvård max 70 cm hög och 120 cm bred. 
Montering enligt metod B 
Samt liggande gravvård 60 x 60 cm. 
Montering enligt metod C. 

Kistgravplats nr 566 – 579 

Får förses med liggande gravvård max 60 x 60 cm. 
Montering enligt metod C. 

Kistgravplats nr 580 – 657 

Får förses med stående gravvård max 70 cm hög och 120 cm bred 
Montering enligt metod A. 
Samt liggande gravvård anpassad till rabatt. 
Montering enligt metod C. 
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