BORGÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
DISPOSITIONSPLAN FÖR NÄSEBACKENS BEGRAVNINGSPLATS

(Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 27 april 1995
och fastställd av domkapitlet i Helsingfors stift den 14 juni 1995.)

I

ALLMÄNNA UPPGIFTER
1§

Anläggande
Näsebackens begravningsplats har grundlagts 1789 och därefter utvidgats i flere
etapper. Utvidgningarna har tagits i bruk 1868, 1894, 1927, 1939 och 1958.
En del av det område som togs i bruk år 1927 har sanerats 1990-1993 och den
outnyttjade delen av området har sedan år 1990 använts för kistbegravning.
Begravningsplatsområdet och de till begravningsplats reserverade områdena till söder,
norr och väst om den nuvarande begravningsplatsen ävensom begravningsplatsens
serviceområden ägs i sin helhet av Borgå kyrkliga samfällighet.
2§
Läge
Näsebackens begravningsplats ligger i Borgå stad på Näsebacken, i närheten av
stranden till Borgå å och på norra sidan av infartsvägen från Helsingfors.
Begravningsplatsens postadress är Borgå kyrkliga samfällighet, Näsebackens
begravningsplats, 06100 Borgå.
Begravningsplatsområdets totala areal är ca 35,8 ha och det fördelas enligt följande:
i användning som begravningsplats

ca 18,30 ha

områden som reserverats till be
gravningsplatsanvändning

ca 16,22 ha

serviceområden

II

ca 1,28 ha

BEGRAVNINGSPLATSOMRÅDET
3§

Landskapet och växtligheten
Begravningsplatsområdet ligger på en ås på höjdnivå + 25.00 m. Begravningsplatsen
har utvidgats till syd och väst nedför åsen an efter behovet av gravar. Höjdskillnaderna
är jämförelsevis stora och en större del av gravkvarteren ligger i sluttande terräng.
Begravningsplatsens växtlighet består huvudsakligen av löv- och barrträd. På de nyare
områdena har man förutom träd också planterat rikligt med buskar och perenner.
Planteringarna kompletteras vid behov.
Den i bruk varande begravningsplatsen är till största delen omgärdad med en stenmur.
Den södra sidan är dock avgränsad med växtlighet.
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4§
Byggnader och serviceområden
Byggnaderna på begravningsplatsen är:
Begravningskapellet och bårhuset
Begravningsplatsens servicebyggnader
Växthuset samt kundbetjäningsutrymmen
En del av området har hyrts till Helsingfors ortodoxa församling för 50 år räknat från
11.9.1986. På området finns en ortodoxkyrka vid namn Kristi Förklarings kyrka.
På begravningsplatsområdet finns ett skilt komposterings- och
jordbearbetningsområde.
Därutöver finns det en reservering för byggandet av ett
krematorium/begravningskapell.
5§
Begravningsplatsens dränering
Begravningsplatsen har genom täckdikning till behövliga delar djupdränerats. Vid
behov kompletteras och förnyas dräneringen.
Ytdräneringen har skötts genom att bygga regnvattenavlopp och styrning av
regnvatten. Ytdräneringssystemet utvidgas och kompletteras vid behov.
Vattnet leds in i stadens avloppsnät.
6§
Bevattningsvatten och jordmaterial
Bevattningsvattnet fås från Borgå å (huvudvattentag) och från stadens vattennät.
Vattenförsörjningen utvecklas så att allt vatten i framtiden fås från Borgå å.
Vattenförsörjningen förverkligas enligt planerna. På begravningsplatsen ordnas ett
behövligt antal vattenposter för allmänt bruk.
7§
Elektricitet
Begravningsplatsen är i sin helhet elektrifierad.
8§
Kartor
Kartregistret innehåller bl.a. följande:
Allmänna uppgifter om gravområdet (en generalkarta/gravgårdsplan)
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Uppgifter om skilda gravar (Kartor över gravområdenas kvarter)
Information om tekniska nät (bevattning, el, dränering, avlopp)
Information om grönområden (Kartor över växtligheten).
Kartregistret är en del av samfällighetens adb-system. Kartorna är bundna i det
riksomfattande koordinatsystemet.

III

GRAVAR OCH GRAVOMRÅDEN
9§

Gravtyper, deras placering och besittningstider
B-gravar eller familjegravar för viss tid överlåts för 50 år (kantstensområden) eller för
25 år (enhetliga gräsområden).
C-gravar (grav för en kista) överlåts för 25 år på de enhetliga gräsområdena.
De A-gravar eller familjegravar för all framtid som återgått till församlingen överlåts
på nytt som B-gravar.
Reglemente för begravningsväsendet IV:5-7; V:15,1

10 §
Gravplatserna
För en kist- eller urngrav som upplåtits till en frontveteran uppbärs inte någon avgift
för inlösen. I kistgraven finns två kistplatser och i urngraven minst sex urnplatser.
De anhöriga skall, om möjligt, använda på nytt de gamla gravplatser som upplåtits
dem innan nya gravplatser upplåts.
Rätt till en gravplats upplåts också till medlemmar i andra församlingar och till
personer som inte hör till kyrkan. Rätt till en grav upplåts på samma grunder som till
medlemmarna i egen församling dock så att nya kistgravar på kantstensområdena
endast upplåts till medlemmarna i de egna församlingarna.
Gravrätt kan upplåtas åt juridisk person.
De gravar som med stöd av kyrkolagen återgår i samfällighetens ägo såsom
bortglömda samt de familjegravar som vid utgången av besittningstiden inte inlösts
skall fredas för två (2) år räknat från den dag då gravrätten förverkats. Under denna tid
kan de endast upplåtas för privat användning och besittning till de personer som hade
rätt att bli begravna i respektive grav före beslutet om förverkning fattats. För
gravplatsen uppbärs en avgift enligt gällande prislista.
Gemensamma kyrkorådet beslutar om användningen av de gravar och
gravanläggningar som på det ovan anförda sättet återgått i den kyrkliga
samfällighetens ägo. Före beslutsfattandet bör museimyndigheterna höras.
De gravar som återgått i församlingens ägo och vars stenanläggningar förstörs eller
används på nytt, bör före nyanvändningen fotograferas och uppgifterna på
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minnesmärket dokumenteras. Uppgifterna samlas på en skild inventeringsblankett och
arkiveras.
Reglemente för begravningsväsendet V:10-11
11 §
Gravens dimensionering och det utrymme som skall reserveras för begravning
De minsta gravar som överlåtits för kistbegravning har till storleken varit 200- 90 cm
(en gravplats) och 200 x 150 cm (två gravplatser). Gravarna är belägna på
kantstensområdena.
Storleken på de nya kistgravar som överlåts:
Minimimåttet på en grav som upplåts på kantstensområdet är 200 x 100 cm (en
gravplats) och 200 x 200 cm (två gravplatser).
Minimimått på de gravar som upplåts på de enhetliga gräsområdena är 250 x 120 cm
(en gravplats) och 250 x 240 cm (två gravplatser).
Storleken på en urngrav på de enhetliga gräsområdena är högst 1 m2 medan den på
kantstensområdet är högst 2 m2. Är det fråga om en grav som skall upplåtas på nytt
och förpliktar den kyrkliga samfälligheten gravrättsinnehavaren att bevara gamla
stenanläggningar, kan gravens storlek även vara större.
Det tekniska förverkligandet kräver ca en meter gravbredd vid gravgrävning. På grund
härav reserveras för varje grav med två eller flere gravplatser minst ett område på en
meter per gravplats oberoende av vad som överenskommits vid tidpunkten för
upplåtelsen.
I en grav för två kistplatser, vars bredd är mindre än två meter kan undantagsvis
gravsättas två kistor bredvid varandra om utrymmet utanför graven det tillåter och
bestämmelserna i hälsoskyddslagen och -förordningen fullföljs.
Gravens djup
Gravgrävningsdjupet bestäms med iakttagande av bestämmelserna i hälsoskyddslagen
och -förordningen.
Om det inte gäller en C-grav eller om jordmånen och/eller landskapsförhållandena
inte förhindrar det bör den första begravningen på en gravplats alltid utföras som
djupbegravning varvid minimidjupet ökas med 0,6 m.
I huvudsak kan inte djupbegravning utföras på följande områden på grund av
jordmånen och/eller terrängförhållanden:
Gravkvarter
3

den sista gravavdelningen invid huvudgången

4

fyra första gravavdelningar invid huvudgången

5
8
9
10
11

tre första gravavdelningar invid huvudgången
i sin helhet
kvarterets södra del
kvarterets södra del
kvarterets södra del
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18
20
22
23
32
G

gravavdelningarna på södra sidan av huvudgången invid kvarteret 8
tre första gravavdelningar på norra sidan av huvudgången
på västra sidan av J.L. Runebergs grav
i sin helhet
gravraderna 9-11
gravavdelningarna 12 (gravarna 1-50), 15-18 och 21-22

Begränsningar som gäller grävningsdjupet för de ovan stående kvarteren kan dock
bedömas på nytt områdesvis eller gradvis.
De områden där man endast utför grundbegravning (C-gravar) eller i regel utför
grundbegravning framgår på en skild karta som finns som bilaga.(bilaga nr 1)
Reglemente för begravningsväsendet IV:8

12 §
Jordmånen och integritetstiden
Jordmånen på gravområdena varierar från grov mo till grovt grus. På sina ställen
består jordmånen av lera. De nyare delarna av begravningsplatsen har byggts genom
att fylla gravområden med sand.
På grund av den täta leraktiga jordmånen är integritetstiden för en kistgrav på följande
gravområden i regel 40 år:
Gravkvarter
A
B
C
D
F
27
28

gravavdelningarna 36 och 44-41
i sin helhet
gravavdelningarna 16-18
gravavdelningarna 3 (gravarna nr 52-133), 6-9 och 11
gravavdelningarna 10-12, 17-18, 23-24, 29-30, 33-36, 29 och
40 (gravarna nr 70-87)
gravraderna 7-9
gravraderna 7-9

Eftersom jordmånen också inom ovan nämnda områden är varierande kan
integritetstiden bedömas från fall till fall.
De områden där integritetstiden i regel är 40 år framgår av bifogad karta. (bilaga nr 2)
13 §
Användningsordningen för gravavdelningarna
År 1994 fanns det lediga kistgravplatser i följande kvarter:
B- gravar i kvarteren

P, R, S, X och Y

C-gravar i kvarteren

KJ och KK

6

De återstående kistgravplatserna används i följande ordning:
B-gravar
R, P, S, Y och X
C-gravar
KJ och KK
Man strävar till att upplåta gravar inom ett gravkvarter så att endast en rad i sänder är i
användning om inte de praktiska arrangemangen förhindrar detta.
År 1994 fanns det lediga urngravar i urnkvarteren U och UB 1 samt i
urnlundskvarteren UB 3 och UL. Alla områden används samtidigt på grund av deras
olikhet. Urngravsområdena UB 3 och UL är områden av minnelundsnatur där askan
av den avlidne bisätts utan särskilt utsatt gravplats. Området UB 2 tas i användning
enligt skilt beslut.
14 §
Begravning under kristid
På begravningsplatsen finns ett område med utrymme för ca 200 kistplatser som
snabbt kan tas i användning i en krissituation.
15 §
Skötseln av begravningsplatsen och gravarna
Samfälligheten svarar för den allmänna skötseln av begravningsplatsen och dess
funktionsduglighet. Det oanvända området av begravningsplatsen sköts som park,
park i naturtillstånd eller skog.
Minneslundarna och därmed jämförbara områden sköts på samfällighetens bekostnad.
Till gravområdet kan bara snittblommor hämtas.
Gravrättsinnehavaren svarar för gravskötseln.
Vid inlösen av grav på enhetliga gräsområden förpliktas gravrättsinnehavaren att med
gravvårdsfonden ingå ett avtal om grässkötsel för hela besittningstiden.
Gravrättsinnehavaren svarar för iståndsättningen av en grav efter en begravning
förutom i de fall då ett gravskötselavtal uppgjorts, varvid graven automatiskt
iståndsätts efter begravningen på gravrättsinnehavarens bekostnad.
En familjegrav i en privat persons besittning bör skötas även om varje kistplats inte är
i användning.
På privat grav får endast sådana växter planteras, vilka heller som fullväxta inte
medför olägenheter för omgivningen eller de närliggande gravarna.
Reglemente för begravningsväsendet VIII, IX:32,1
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16 §
Gravvårdar
I gravkvarteren 1-25 och A-G är det tillåtet att använda kantstöd. Kvarteren 1, 2, 3, 12,
13, 14, 15, 16, 17, en del av kvarteren 18 och 19, samt kvarteren 22, 23 och 24 bildar
ett kulturhistoriskt speciellt betydelsefullt område.(bilaga nr 3)
Vid anskaffning och uppförande av gravvårdar på begravningsplatsen bör
begravningsplatsens separata instruktioner för minnesmärken följas.
Reglemente för begravningsväsendet IX

17 §
På begravningsplatsen finns ett ställe som kan besökas om man vill komma ihåg de
avlidna som begravats på annan ort.

IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
18 §

Gemensamma kyrkorådet eller fastighets- och gravgårdsdirektionen beslutar om de
ärenden som inte upptagits i denna dispositionsplan eller i reglementet för
begravningsväsendet.
19 §
Bestämmelserna i dipositionsplanen bör också i tillämpliga delar iakttas då graven har
upplåtits eller om gravärenden har överenskommits före den dag då dispositionsplanen
träder i kraft.
20 §
Denna dispositionsplan träder i kraft efter det att den blivit fastställd i enlighet med
stadgandena i kyrkolagen.

8

