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REGLEMENTE FÖR GRANKULLA STADS BEGRAVNINGSPLATS 

 

I Förvaltning 

1 § Vid skötseln och övervakningen av stadens begravningsplats och gravar ska förutom 
bestämmelser i lagar och förordningar även iakttas bestämmelserna i detta reglemente. 

2 § Begravningsplatsen står under samhällstekniska utskottets tillsyn. För den praktiska skötseln 
ansvarar kommuntekniken som ingår i samhällstekniska sektorn. 

II Dispositionsplan och karta över begravningsplatsen 

3 § Begravningsplatsen har fastställts i detaljplan 12.11.1964. En karta över begravningsplatsen har 
gjorts upp och i enlighet med den kan det område som är reserverat för begravningsplatsen 
utnyttjas ändamålsenligt med beaktande av terrängförhållandena och estetiska synpunkter. 

III Gravarna 

4 § En kistgrav har plats för högst 2 gravplatser och en urngrav har alltid en gravplats. Storleken på 
en kistgravplats är 1 x 2,5 m och storleken på en urngravplats är 1 x 1 m. 

Gravarna indelas i: 

1) s.k. evighetsgravar, dvs. A-gravar, som upplåtits före år 1974 och som inte längre beviljas. 
2) kistgravar som upplåtits för 25 år, dvs. B-gravar 
3) urngravar som upplåtits för 25 år, dvs. C-gravar 
4) Minneslunden 

5 § Tidsfristen på 25 år räknas från 1 januari efter det att graven upplåtits. Besittningsrätten till 
gravarna kan förlängas med högst 25 år åt gången. 

Anhållan om förlängning av besittningsrätten kan göras under besittningstiden, dock på så sätt 
att besittningsrätten kan vara högst 25 år åt gången. I samband med begravningen förlängs 
gravrätten alltid så att besittningsrätten efter begravningen är 25 år. 

IV Rätt till gravplats 

6 § Grankulla stads gravplatser upplåts endast till de avlidna som bor i Grankulla stad eller som varit 
bosatta i staden under minst 15 år. 

I gravarna får förutom gravplatsens innehavare begravas innehavarens maka/make, deras barn 
och barnens maka/make samt släktingar i direkt uppstigande och nedstigande led. 

7 § Gravplats upplåts endast vid dödsfall. Den person som ansvarar för att skyldigheter gällande 
graven uppfylls registreras som gravrättsinnehavare. 

8 § Begravning i en grav som överlåtits på bestämd tid kan ske under hela den tid innehavaren har 
besittningsrätt till graven. En kistgravplats bör vara orörd, dvs. fredad, i minst 25 år. Efter det är 
begravning åter möjligt i samma grav. Urnbegravning är tillåten under hela den tid innehavaren 
har besittningsrätt till graven. 
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Såvida den besittningstid som följer på en ny begravning visar sig vara kortare än fredningstiden 
för graven, ska gravrätten inlösas för minst den tid fredningstiden förutsätter (25 år) enligt 
gällande taxa. 

V Avgifter och gravbrev 

9 § Samhällstekniska utskottet fastställer årligen de avgifter som begravningsväsendet kräver. 

10 § Ett gravbrev och reglementet utfärdas som bevis på gravplatsen. 

I gravbrevet uppges: 

1) namnet på den person för vilken eller för vars familj graven är avsedd och namnet på 
gravrättsinnehavaren 

2) tiden för besittningsrätten 
3) anteckningar som utvisar gravens läge 
4) övriga behövliga bestämmelser 

VI Inlösning av grav 

11 § En grav eller en gravplats får inte överlåtas till en annan person. Om gravrättsinnehavaren vill 
avstå från graven eller gravplatsen överlåts graven/gravplatsen till Grankulla stad som kan 
överlåta graven vidare efter att fredningstiden på 25 år har löpt ut. 

12 § Om en grav/gravplats upplåts vidare av gravrättsinnehavaren eller de anhöriga, har den person 
som skulle ha haft rätt att bli begravd i den företrädesrätt till graven med betalning enligt 
gällande taxa. 

III Gravplatserna 

13 § Begravningar görs i en nivå. Minimidjupet för en kistgrav är 1,5 meter. Minimidjupet för en 
urngrav är 0,5 meter. 

14 § I en kistgravplats får alternativt begravas 9 urnor. Om en urna begravs på en kistgravplats kan 
en ny kistbegravning göras efter fredningstiden löpt ut. En urna kan omedelbart begravas på en 
kista. I en urngravplats får nedläggas högst 4 urnor. 

15 § Innehavaren av en gravplats och anhöriga till en avliden bör acceptera tillfälliga olägenheter, 
som kan förorsakas av öppnande av närbelägna gravar eller av arbete på gravarna. 

16 § För placering av aska i minneslunden krävs överenskommelse med begravningsplatsskötaren. 

VIII Gravens fredningstid 

17 § Gravplatsens fredningstid är 25 år. 

IX Gravförteckning och karta 

18 § Gravbokföringen över gravar och begravda personer ska uppgöras. För detta ändamål görs upp 
en gravförteckning som stämmer överens med kartan över begravningsplatsen samt ett 
alfabetiskt personregister över de begravdas namn.  

X Begravning 

19 § Tidpunkten för en begravning ska avtalas med begravningsplatsskötaren senast 5 vardagar före 
begravningen. Begravning förutsätter alltid begravningstillstånd. 
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20 § Kvarlevorna ska begravas i en kista eller urna som förmultnar. Material eller minnesföremål 
som inte förmultnar får inte placeras i graven. 

21 § Begravningsplatsen tar hand om grävningen och igenfyllandet av graven samt om att 
blomsterarrangemang som nedlagts vid begravningen bortförs. 

XI Skötsel av gravarna 

22 § Gravarna ska hållas i ett sådant skick att vördnaden för begravningsplatsen inte äventyras. 
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av graven. 

Staden kan utföra skötseln av graven mot en separat fastställd avgift. 

Träd och buskar med vedartade stammar får inte planteras på graven. Planteringar får inte heller 
sprida sig till angränsande gravar. 

XII Återgång av besittningsrätten till staden 

23 § Om gravrättsinnehavaren väsentligt försummar skötseln av graven och trots uppmaning inte 
återställer graven i tillfredställande skick, kan samhällstekniska utskottet kräva att innehavaren 
inom ett år från att innehavaren har delgivits beslutet ska iståndsätta gravplatsen, annars 
förverkas besittningsrätten till gravplatsen. 

XIII Gravstenar 

24 § På en grav får resas ett minnesmärke. Minnesmärket ska godkännas av 
begravningsplatsskötaren. Inga andra fasta föremål eller konstruktioner än de som framgår av 
den godkända planen för minnesmärket får resas på graven. 

25 § Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av minnesmärket. Ifall minnesmärket är farligt på 
sned eller är skadat så att skötseln av graven är svårt och underhållet av graven överlåtits åt 
staden, avbryts underhållet tills minnesmärket har rättats till. 

26 § Det är förbjudet att kanta en ny grav med staket, stenläggning eller dylikt. 

27 § Då besittningsrätten till gravplatsen upphör har innehavaren skyldighet att föra bort 
minnesmärket och möjliga planteringar inom 6 månader från tidpunkten då rätten till gravplatsen 
upphört. Om de inte har förts bort inom utsatt tid övergår de i stadens ägo. 

28 § Samhällstekniska utskottet kan ge ytterligare bestämmelser och anvisningar för 
begravningsplatsen. 

 


