Kyrkogårdsförvaltningen

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV GRAVPLATS MED GRAVRÄTT
Gravplatsens läge och storlek
Kyrkogård/Begravningsplats

Längd

Kvarter

Bredd

Yta

Ordningsnr

Gravbrevsnr

Utrymme för Urna/or

Utrymme för Kista/or

Tillåten gravanordning
För aktuell gravplats gäller nedanstående största mått (cm) för gravanordning

Stående

höjd_______________

bredd_______________

tjocklek_______________

Liggande

höjd_______________

bredd_______________

tjocklek_______________

Kors

höjd_______________

bredd_______________

Specialbestämmelse

____________________

Avgiftsfri upplåtelse
(inom ramen för begravningsavgiften) i samband med gravsättning av avliden
Den avlidnes efternamn

Förnamn

Folkbokföringsort

Personnr

Begravningsbyrå

Förvärv (köp)
Avseende
Förköp

Grav större än 6 kvm

Ej mantalskriven i Sverige

Avgift totalt:______________kronor

Gravrättsinnehavare
Vid delat gravrättsinnehav ska en blankett för varje gravrättsinnehavare ifyllas
En gravrättsinnehavare

Flera gravrättsinnehavare

Undertecknad gravrättsinnehavare är införstådd med villkoren för denna upplåtelse och har tagit del av
upplysningarna på blankettens baksida och (i förekommande fall) specialbestämmelse för gravanordning.
Efternamn

Förnamn

Persnr

Adress

Postadress

Telefon dagtid

E-post

201803:I

Datum

För upplysningar och villkor –
se blankettens baksida eller bilaga
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 9, 121 25 Stockholm Globen
Tel 08-508 301 00
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/kyf

Gravrättsinnehavarens underskrift

Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:208)(Pul).

UPPLYSNINGAR OCH VILLKOR FÖR GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Upplåtelse av gravplats samt innehav av gravrätt regleras genom lagstiftning och genom beslut i
kyrkogårdsnämnden som gäller lokalt för Stockholms stad. De viktigaste bestämmelserna sammanfattas
nedan.

1. Upplåtelse av gravplats med gravrätt
Upplåtelsetiden för gravplatsen är 25 år.

2. Utformning av gravplats
Gravplatsen är vanligtvis anordnad som plan gräsyta. Prydnadsväxter får planteras, dock inte häckar, träd,
buskar eller högväxande örter. Bänkar, soffor eller andra anordningar får inte placeras ut utan tillstånd från
kyrkogårdsförvaltningen.

3. Gravanordning (gravvård)
Gravplatsen får förses med en gravanordning enligt de bestämmelser som gäller för den del av begravningsplatsen/kyrkogården där gravplatsen är belägen. Innan gravanordning får placeras på graven ska den
godkännas av kyrkogårdsförvaltningen (gäller även ny och ändrad inskription). Ansökan görs på särskild
blankett med åtföljande ritning och lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen. Även ändring av befintlig
gravanordning ska anmälas till och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Material till gravanordning kan
utgöras av sten, metall (t ex konstsmide) eller trä.

4. Ansvar för gravplatsen enligt Begravningslagen
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta innebär bl a att gräset
ska klippas och planteringsytan ansas, vilket förutsätter att graven måste besökas flera gånger per år. Om
gravplatsen inte hålls i ordnat och värdigt skick kan gravrätten återtas (förverkas).
Om gravrättsinnehavare så önskar kan kyrkogårdsförvaltningen ombesörja skötsel och plantering av
gravplatsen mot särskild avgift.

5. Bokning av gravsättning
Görs företrädesvis via begravningsbyrå.

6. Gravbrev
Som bekräftelse på gravrättsinnehav utfärdas ett gravbrev. Vid förnyelse utfärdas gravbrevet när gravrättsinnehavaren betalt den administrativa avgiften.

7. Överlåtelse/återlämnande av gravrätt
När en gravrättsinnehavare avlider ska de anhöriga inom 6 månader anmäla vem som ska överta gravrätten
till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan bara övergå till någon som genom släktskap eller på annat sätt
har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom
gravplatsen. Det är också möjligt att under löpande upplåtelsetid göra en överlåtelse eller återlämna
gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

8. Förnyelse av upplåtelsen
Vid upplåtelsetidens utgång har gravrättsinnehavaren i de flesta fall rätt till en ny upplåtelse. Innan
upplåtelsetiden går ut kontaktar kyrkogårdsförvaltningen gravrättsinnehavaren för att höra om det finns
intresse för att förnya gravrätten. Det är då viktigt att förvaltningen har korrekta uppgifter om aktuell
gravrättsinnehavare (se punkt 7 ovan).
Du hittar mer information under
www.stockholm.se/kyf
Om du har frågor som rör gravplats, gravrätt, gravskötsel m m kontakta
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
Kyrkogårdsförvaltningen
Box 9, 121 25 Stockholm Globen
Tel 08-508 301 00
kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/kyf

