
 

 

 

Begravningsplats för sällskapsdjur, ordningsregler, upprättade 20090527, 
reviderade 20090623. 
 

1. Begravningsplatsen är endast avsedd för sällskapsdjur. Definition av 

sällskapsdjur: ”djur av sådana arter som, utan att användas som 

livsmedel, i normala fall hålls och föds upp av människor i annat syfte än 

användning som produktionsdjur.” Hästar är undantagna ifrån denna 

definition, de räknas inte som sällskapsdjur i detta sammanhanget. 

2. Begravningsplatsen är avsedd för sällskapsdjur ifrån hushåll i Marks 

kommun. 

3. Gravsättning samt spridning av aska får endast ske på av Marks kommun 

anvisad plats.  

4. Gravplatsens mått 1 gånger 1 meter. 

5. En minnesplatta får placeras på graven enligt kommunens anvisningar (se 

bifogad skiss). 

6. Dekorationer och symboler med religiös anknytning är inte tillåtna. 

7. Blommor får endast placeras på anvisad plats i området. 

8. Djur som väger mer än 10 kg skall vara kremerade. 

9. Kostnaden för en gravplats är 500 kronor för 10 år. Efter denna period erbjuds 

       gravrättsinnehavaren att förnya avtalet mot ny avgift. Om inte avtalet förnyas 

       är det möjligt att platsen erbjuds någon annan. Att sprida aska i minneslunden 

       är kostnadsfritt. 
10. Gravsättning får ej ske förrän kommunen erhållit avgiften. 

11. Avgiften sätts in på Marks kommuns plusgiro nr. 38 69 33-6. Ange namn 

och adress samt märk inbetalningen med ”TSF Begravningsavgift”. 

12. Grävning av grav ombesörjs av gravrättsinnehavaren. Kroppen skall täckas 

med 70 cm jord. Aska ifrån kremerade djur skall täckas med 50 cm jord.  

13. Icke nedbrytbart material får ej lämnas i graven.   

14. I det fall gravrättsinnehavare inte följer dessa regler kan kommunen med 

omedelbar verkan säga upp tilldelad plats. Någon återbetalning av erlagd 

avgift kommer inte att ske. 

15. Endast ett djur får begravas per plats. 

16. Gravrättsinnehavaren skall meddela kommunen när gravsättning är 

utförd. 

17. Kommunen förbehåller sig rätten att avlägsna föremål som hamnat på fel 

plats. Med föremål menas bl.a djurkroppar, utsmyckningar m.m. 
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