Gravanordningsbestämmelser
för Norra kyrkogården
Riktlinjer för behandling av gravanordningsansökningar

Målsättning
Syftet med dessa gravanordningsbestämmelser är:
• att upprätthålla god gravkultur
• att eftersträva ett bevarande av kyrkogårdsdelarnas ursprungliga karaktär
och särdrag
• att inom nyare kyrkogårdsdelar skapa rumsliga upplevelser, där gravvårdar
och annan utsmyckning inte dominerar helhetsbilden
• att eftersträva variationsrikedom inom ramen för en harmonisk upplevelse
av området som helhet
• att inom ramen för att tillgodose god gravkultur och med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena, tillåta gravrättsinnehavaren största möjliga valfrihet beträffande gravvård och utsmyckning av gravplatsen
• att skapa en funktionell och lättskött kyrkogård
• att förebygga olyckshändelser som kan orsaka skada på personer eller
egendom
• att underlätta tillämpningen av kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 4 kap, se
sidan 18.

Bra att veta

Ordlista
finns på nästa
uppslag

Gravplatstyper
Begravningslagen skiljer på tre olika typer av gravplatser: med gravrätt, med
begränsad gravrätt eller utan gravrätt. Gravplatser med gravrätt är t.ex. kistgravplatser och urngravplatser. Exempel på gravplatser med begränsad gravrätt är askgravplatser, medan kistminneslund, askgravlund och minneslund är
gravplatser utan gravrätt. Inom Umeå kyrkogårdsförvaltning finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravlundar och minneslundar. För gravplatser med
gravrätt och begränsad gravrätt är upplåtelsetiden 25 år, och kan efter det
förlängas.
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göra en gravanordningsansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Ingen montering
av gravanordning får göras innan ansökan blivit godkänd. Gravvårdar får vara
gjorda av natursten, trä, gjutjärn eller annat material som kyrkogårdsförvaltningen kan komma att godkänna.
Gravplatsernas utformning
Gravplatserna är anlagda i varierande storlekar. De flesta gravplatserna är
gräsbevuxna men även grusbelagda gravplatser förekommer.
Vid upplåtelse av en kist- eller urngravplats gör vanligtvis kyrkogårdsförvaltningen i ordning en planteringsyta i gravplatsens bakre kant. Den ska
vara upphöjd max 10 cm ovanför omgivande mark, längden till framkant får
vara max 70 cm. Planteringsytans bredd kan variera beroende på gravvårdens bredd. Inom angiven planteringsyta placeras den stående vården alternativt liggande hällen.
Vid kombination av stående och liggande gravvård gäller enhetlig färg och
ytbehandling. Invasiva växter (t.ex. perenner som sprider sig), träd och buskar
får inte planteras på gravplatserna.
Att tänka på vid användning av liggande gravvård
Liggande hällar ska ha ett mått som inte överstiger planteringsytans. I de fall
hällens storlek överstiger det tillåtna måttet och därmed är ett hinder i samband med gravgrävning, bekostar gravrättsinnehavaren ev. borttagning och
återmontering av hällen. Vintertid kan detta innebära att marken där hällen
är placerad måste tinas innan flytt, vilket gravrättsinnehavaren också ska
ombesörja.
Blomsterlist bör undvikas
Planteringsytan bör ej ha blomsterlist. I de fall som det används ska den vara
i marknivå eller upphöjd max 7 cm ovan mark samt bestå av samma material
och färg som vården. Den ska vara förankrad så att minst 20 cm blomsterlist
är nedgrävd. Om skada på blomsterlist uppstår i samband med gravgrävning
ersätter kyrkogårdsförvaltningen den endast om den finns med på en godkänd gravanordningsansökan.

På gravplatser med gravrätt får gravrättsinnehavaren sätta upp gravanordning efter godkännande från huvudmannen (Svenska kyrkan i Umeå).

Skötsel och underhåll
De flesta gravvårdar behöver underhållas med jämna mellanrum, till exempel
genom tvättning eller förbättring av texten. Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar alla gravvårdar regelbundet och meddelar gravrättsinnehavaren om
stenen utgör en säkerhetsrisk och därmed behöver en åtgärd.

När får man sätta upp en gravanordning?
För att få sätta upp eller ändra en gravanordning måste gravrättsinnehavaren

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick.
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Montering
Gravanordningar som godkänns av kyrkogårdsförvaltningen ska monteras på
ett betryggande sätt. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att grav
anordningen blir rätt och säkert monterad.
Monteringsmetoden ska redovisas i gravanordningsansökningen. En gravvård
kan monteras enligt någon av följande metoder:
Metod A:
Stående gravvård monteras på betongbalk som i förväg uppförs av kyrkogårdsförvaltningen. Betongbalken är av marksockeltyp och har ingjuten dubb
med diametern 14 mm, 70 mm längd och med c/c avstånd 250 mm. Ingen ytterligare sockel får påföras den befintliga balken.
Metod B:
Stående gravvård som monteras i enlighet med monteringsanvisningar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén, på gravplatser som inte har betongbalkar uppförda. Exempel på detta är Flexia expander och GRO.
Metod C:
Liggande gravvård ska placeras i planteringsytan med sin bakre kant i linje med
gravplatsens bortre gräns. Häll monteras med översidan minst 7 cm över
markytan inom planteringsytan. Om planteringsyta saknas placeras hela hällen
jämns med markytan. Tangerar gravvårdens framkant gräsytan ska den ligga i
markytans nivå.
I de fall gravvården består av flera delar ovan mark ska dessa sammanfogas på
betryggande sätt, enligt Centrala gravvårdskommitténs monteringsanvisningar.

Ordlista och definitioner
Askgravlund Gemensamt gravområde för gravsättning av urnor och askor,
med gemensam plats för namn, snittblommor och gravljus. Får ej förses med
enskilda gravanordningar
Askgravplats Gravplats avsedd för askor och urnor som upplåts med begränsad gravrätt. Begränsningen består i gravanordningens utseende och
beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
Blomsterlist Tillbehör till gravanordningen som omger planteringsytan
framför livstenen. Den är oftast tillverkad av sten. Se skiss sidan 7 (nr 4)
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God gravkultur Att vårda begravningsplatsen och gravplatserna på sådant
sätt att estetik och goda sedvänjor upprätthålls, på så vis att gravanordningen:
• ej väcker allmän anstöt
• är i bra skick - den är ej vanvårdad, trasig eller osäker
• passar in i områdets karaktär
Gravanordning Gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket, eller andra liknande anordningar på en gravplats
Gravram Ram som omger gravplatsen och ingår i gravanordningen.
Den är oftast av sten. Se skiss sidan 7 (nr 5)
Gravrätt Den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän
begravningsplats upplåts, av den som förvaltar begravningsplatsen, till någon för gravsättning
Gravvård Ett minnesmärke av exempelvis sten, trä eller järn som placeras vid
en grav. En gravvård i sten kan bestå av många olika delar, se bild på nästa sida.
Kistgravplats Gravplats för en eller flera kistor. I en kistgravplats ryms vanligen också urnor eller askor
Kistminneslund Gemensamt gravområde för nedgrävning av kistor. Anhöriga
deltar inte vid gravsättningen. Kistminneslunden ska inte förses med grav
anordning. En kistminneslund har gemensam plats för snittblommor och
gravljus men saknar plats för namn
Liggande häll Horisontellt placerad vård, upphöjd eller i nivå med marken.
Se skiss sidan 7 (nr 2)
Livsten Gravvårdens huvudsten
Minneslund Gemensamt gravområde för nedgrävning eller utströende av
askor. Anhöriga deltar inte vid gravsättningen. Minneslunden ska inte förses
med gravanordning. En minneslund har gemensam plats för snittblommor
och gravljus men saknar plats för namn
Organiska former Runda, slingrande, oregelbundna former (ej kantiga geometriska)
Polygonal Månghörnig
Rygghäck Vegetation, placerad bakom gravanordningar, med syfte att verka
sammanhållande. Se skiss sidan 7 (nr 7)
Stående gravvård Upprättstående gravvård med markerad framsida med
text och eventuell symbol. Se skiss sidan 7 (nr 1)
Urngravplats Gravplats avsedd för askor och urnor
Utsmyckning Dekorationer och prydnadsföremål
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Begrepp, gravanordning

Definitioner, olika typer av gravvårdar
Låg, bred

Begrepp, gravanordning
Begrepp, gravanordning

1. Stående vård
2. Liggande häll
3. Sockel
4. Blomsterlist
5. Gravram
6. Gravstaket
7. Rygghäck

Polygonal

Organisk

1. Stående vård
2. Liggande häll
3. Sockel
4. Blomsterlist
5. Gravram
6. Gravstaket
7. Rygghäck

Liten, smal

Hög, smal

Kors

Liggande hällar
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Gravvård med kapitäl (1),
pelare (2) och livsten (3)
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Norra
Backens
kyrkogården
kyrkogård

Kvarter 1
Karaktärsdrag
Kvarteret från början av 1900-talet är tydligt inspirerat av den engelska parkstilen, och är anlagt efter ritningar av C. H. Landsberg.
Området består av naturliga former och har en riklig vegetation som skapar
lummighet. Många olika typer av alléer återfinns, däribland poppel-, gran- och
björkalléer. Fristående träd finns både från anläggningstiden, men även nyplanterade exemplar. Gångarna är breda och grusbelagda. I södra delen av kvarteret finns en stenmur.
Gravområdena är både oregelbundet organiskt formade och rätlinjiga. De stora
utrymmena mellan gravplatserna bidrar till områdets luftighet. Det finns en
stor variation av gravvårdstyper både i format och utformning. Nära krematoriebyggnaden finns i huvudsak monumentala gravanordningar medan det på
övriga delar av kvarteret är mer varierat. Mörka stensorter dominerar. Grusbelagda gravytor är vanligt förekommande, och ibland kombineras detta med
gräskantade, bågformade planteringsytor. Merparten av gravplatserna är inramade av framför allt häck men också sten och kätting förekommer.

gör om anordningen kan ändras eller ej vid ett återupplåtande, och i de fall
en omarbetning godkänns får den ej göras på ett sådant sätt att det minskar/förvanskar det kulturhistoriska värdet. Då gravplatser av denna typ
återupplåts är annars liggande hällar lämpliga komplement som då ska anpassas till den äldre vården genom liknande material, bearbetningssätt, typsnitt och formspråk.
Måttangivelser för gravvårdar
Gravplatser nummer: 1–416, 418–845
Ansökan prövas från fall till fall
Urngravplatser nummer: 1200–1309
Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 50 cm
Bredd max 65 cm
Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm

I den östra delen av kvarteret finns militärgravar i två grupperingar med liggande hällar.
Särskilda bestämmelser och riktlinjer
Gravstenarna ska ha traditionella former (raka, spetsiga eller klassicistiskt
rundbågiga/välvda) och företrädesvis vara i mörka stensorter. Ej organiska
eller polygonala former. Nya gravanordningar ska stilmässigt överensstämma
med omkringliggande vårdar.
Gravvårdar monteras enligt metod B eller C. Se sidan 4.
Det är angeläget att tillkommande gravanordningar på kvarter 1 utformas
och placeras på ett varsamt sätt så att kvarterets karaktär inte förvanskas.
Detta är viktigt då många av de befintliga gravanordningarna har ett stort
kulturhistoriskt värde.
Om en befintlig gravanordning ska kompletteras med nya vårdar ska de anpassas till den äldre vården genom liknande material, bearbetningssätt, typsnitt och formspråk.
Återlämnade gravplatser som innehåller gravanordningar med kulturhistoriskt värde kan i vissa fall återupplåtas. Graden av kulturhistoriskt värde av10
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Kvarter 2

Kvarter 3

Karaktärsdrag
På 1940-talet började man att upplåta gravar på kvarter 2. Kvarteret karaktäriseras av sin rätlinjighet både i de grusade gångarna och i de klippta rygg
häckarna av måbär. På området finns tall.

Karaktärsdrag
I slutet av 1950-talet började man att upplåta gravar på kvarter 3. Kvarteret
är ritat av Walter Bauer.

Gravplatserna ligger i sammanhängande gräsytor och har gravvårdar av
mörka stensorter med övervägande funktionalistisk form och typsnitt.
Gravraderna ligger förhållandevis glest mellan varandra.
Särskilda bestämmelser och riktlinjer
Gravstenarna ska ha raka, traditionella former och företrädesvis vara i mörka stensorter. Nya gravanordningar ska stilmässigt överensstämma med omkringliggande vårdar. Gravplatsens gränser får inte markeras med staket,
gravram, häck eller dylikt.
Gravvårdar monteras enligt metod B eller C. Se sidan 4.
Måttangivelser för gravvårdar
Gravplatser nummer: 846–1173
Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 110 cm
Bredden kan variera
Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm

Den blommande busk- och trädvegetationen i kvarteret omgärdar sex
stycken gravområden. Inom områdena finns rygghäckar av måbär vid flertalet
av gravvårdarna. Det råder stor rätlinjighet både i gångar och planteringar.
En stor variation finns bland gravvårdarna, både i storlek och utformning.
Gravplatserna saknar inramning.
Särskilda bestämmelser och riktlinjer
Gravplatsens gränser får inte markeras med staket, gravram, häck eller dylikt.
Nya gravanordningar ska stilmässigt överensstämma med omkringliggande
vårdar.
Gravvårdar monteras enligt metod B eller C. Se sidan 4.
Måttangivelser för gravvårdar
Gravplatser nummer: 1311–1997
Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 80 cm
Bredden kan variera
Liggande häll
Ansökan prövas från fall till fall

Urngravplatser nummer: 2000–2048
Stående vård och liggande häll får inte kombineras.
Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 100 cm
Bredd max 65 cm
Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm
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Kvarter 4

Muslimskt gravområde
Gravplatser nummer: 3574–3698, 3701–3725
Inga särskilda bestämmelser för färg och form.

Karaktärsdrag
På 1970-talet började man upplåta gravar på kvarter 4. Kvarteret är ritat
av Walter Bauer och karaktäriseras av sina friväxande häckar, breda bergtallsbuskage och äldre tallar och björkar. En genomgående rätlinjighet råder
både när det kommer till häckar och grusade gångar på kvarteret.

Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 60 cm
Bredd max 65 cm

Gravplatserna ligger i sammanhängande gräsytor och har övervägande breda, ljusa stenvårdar, utan inramning.

Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm

Särskilda bestämmelser och riktlinjer
Ljusgrå och röda stensorter ska väljas. Gravplatsens gränser får inte markeras med staket, gravram, häck eller dylikt.

Kvarter 5

Gravvårdar monteras enligt metod B eller C. Se sidan 4.

Karaktärsdrag
I slutet av 1950-talet började man att upplåta gravar på kvarter 5. Kvarteret
är ritat av Walter Bauer och har karaktär av skogskyrkogård med ett äldre
tallbestånd och inslag av lövträd. Inom området finns kyrkogårdens askgravlund. Askgravlunden är enkelt utformad med cortenstål och perenner.

Måttangivelser för gravvårdar
Större kistgravar nummer: 2100–2251, 2356–3079, 3119–3128, 3131, 3134–
3155, 3164–3453, 3460–3469, 3476–3515, 3526–3535, 3546–3565
Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 60 cm
Bredd max 120 cm
Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 120 cm
Mindre kistgravar nummer: 2252–2355, 3080–3118, 3129–3130, 3132–3133,
3156–3163, 3454–3459, 3470–3475, 3516–3525, 3536–3545

Gravplatserna ligger tätt grupperade i sammanhängande gräsytor som ej är
uppbrutna av gångar. Gravvårdarna är främst av ljusa eller röda stensorter,
utan inramning.
Särskilda bestämmelser och riktlinjer
Ljusgrå och röda stensorter ska väljas. Gravplatsens gränser får inte markeras med staket, gravram, häck eller dylikt.
Gravvårdar monteras enligt metod B eller C. Se sidan 4.

Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 60 cm
Bredd max 50 cm

Stående vård och liggande häll får ej kombineras.

Liggande häll
Djup max 50 cm
Bredd max 60 cm

Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 70 cm
Bredd max 65 cm

Måttangivelser för gravvårdar
Gravplatser nummer: 1–375, 390–1668

Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 50 cm
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Kvarter 6
Karaktärsdrag
Kvarteret, som anlades 1993, efter ritningar av Scandiakonsult/Ulf Nordfjell
och Annika Lindberg, har en tydlig parkkaraktär med stor variation av träd,
buskar och perenner. Genom området, som har en svag sluttning, rinner
en bäck som leder fram till en damm. Utifrån denna går rader av planterade
skogslindar ut mot gravområdena. Andra träd som återfinns är pilar, rönnar
och ädelgranar. Gångarna är ömsom grusade, ömsom asfalterade.
Gravplatserna ligger i sammanhängande gräsytor med gravvårdarna monterade på gemensamma balkar. Mellan gravplatsernas planteringsytor finns
anlagda perennplanteringar. Dessa bidrar till områdets tydliga trädgårds- och
parkkaraktär. Gravvårdarna är allt som oftast polygonala och i ljusa stensorter,
utan inramning.
Särskilda bestämmelser och riktlinjer
Ljusa stensorter väljs företrädesvis. Gravplatsens gränser får inte markeras
med staket, gravram, häck eller dylikt.
Gravvårdar monteras enligt metod A, B eller C. Se sidan 4.
Invasiva växter (t.ex. perenner som sprider sig), träd och buskar får inte
planteras på gravplatserna. Vid monteringsmetod A ska planteringsytan vara
45 cm djup och max 75 cm bred.
Måttangivelser för gravvårdar
Gravplatser nummer: 4002, 4005, 4014, 4038, 4287, 4288–4290, 4427–
4435, 6012–6013, 6136, 6257–6259, 7159–7163
Monteringsmetod B eller C
Stående vård
Höjd (inklusive sockel ovan mark) max 90 cm
Bredd max 75 cm

Gravplatser nummer: 4000–4001, 4003–4004, 4006–4012, 4015–4037,
4041–4054, 4064–4072, 4074–4077, 4082–4086, 4097–4099, 4101–4104,
4106–4112, 4122–4127, 4134–4138, 4142–4150, 4154–4159, 4161–4165, 4170–
4183, 4187–4188, 4192–4194, 4198–4208, 4210–4217, 4220–4221, 4224–4232,
4235–4240, 4242–4243, 4248–4255, 4257–4285, 4291–4426, 6000–6025,
6031–6047, 6048–6135, 6137–6256, 6260–6561, 6800–7158, 7164–7281
Monteringsmetod A
Stående vård
Höjd max 90 cm
Bredd max 75 cm
Enbart liggande häll
Djup max 20 cm
Bredd max 30 cm
Ansökan prövas i varje enskilt fall. Hällen ska vara placerad i planteringsytan.
Gravrättsinnehavaren måste även ordna en sten som täcker balkens förmonterade dubbar. Stenen ska vara 35 cm bred, 14 cm djup och 10 cm hög samt ha
två hål för dubbar. Dubbarnas mått är Ø 14 mm, höjd 70 mm och cc-mått 25
cm. Stenen ska vara i samma nyans som balken.
Vid monteringsmetod A, där liggande häll kombineras med befintlig stående vård:
Liggande häll
Djup max 20 cm
Bredd max 30 cm
Hällen ska vara placerad i planteringsytan.
Gravplatser nummer: 7282, 7313–7318 (område med enbart liggande hällar)
Liggande häll
Djup max 50 cm
Bredd max 60 cm

Liggande häll
Djup max 60 cm
Bredd max 60 cm
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Kulturmiljölagen
(SFS 1988:950) 4 kap
Begravningsplatser
11 § I vården av en begravningsplats skall dess betydelse som en del av vår
kulturmiljö beaktas. Begravningsplatserna skall vårdas och underhållas så att
deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.
12 § Begravningsplatser enligt detta kapitel är sådana områden eller utrymmen som avses i 1 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144).
Bestämmelserna om begravningsplatser omfattar också sådana byggnader
på begravningsplatsen som inte är kyrkobyggnader samt fasta anordningar
såsom murar och portaler. Lag (1990:1146).
13 § I fråga om en begravningsplats som anlagts före utgången av år 1939
krävs tillstånd av länsstyrelsen
1. för att utvidga eller på något annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen,
2. för att där uppföra någon ny byggnad eller fast anordning eller riva eller
väsentligt ändra befintlig byggnad eller fast anordning.
Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till
de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen
skall utföras samt den dokumentation som behövs. Lag (1999:304).
14 § Om länsstyrelsen beslutar det, ska 13 § tillämpas också i fråga om en
begravningsplats som tillkommit efter utgången av år 1939, om begravningsplatsen ligger invid en kyrkobyggnad som uppförts dessförinnan eller har ett
högt kulturhistoriskt värde. Lag (2013:548).
15 § Om det på en begravningsplats eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs och förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av kulturhistoriskt värde, tillämpas bestämmelserna i 6, 7, 9 och 10 §§ också på
sådana föremål. Kommunen skall därvid ansvara för förteckningen samt förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som sägs i 7 § skall i förteckningen anges om ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än kommunen.
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Framtagen av kyrkogårdsförvaltningen i Umeå, tillsammans med Annika Lindberg, Historiska hus.
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