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ANMÄLAN AV NY
GRAVRÄTTSINNEHAVARE –
ENLIGT 7 KAP. 16 §
BEGRAVNINGSLAGEN
Dödsboet efter
Namn

Personnummer

☐ anmäler följande person/er som är villiga att vara gravrättsinnehavare
1.
Namnteckning

Personnummer

Namnförtydligande

Telefon

Adress

Postnummer och ort

e-post

Släktskap/anknytning till den avlidne

2.
Namnteckning

Personnummer

Namnförtydligande

Telefon

Adress

Postnummer och ort

e-post

Släktskap/anknytning till den avlidne
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☐ anmäler att ingen är villig att vara gravrättsinnehavare

Anmälan gäller för gravplatsen/erna med beteckning
på Värmdö begravningsplats/kyrkogård

Ort och datum

Information: Om dödsboet inte skickar in anmälan kommer upplåtaren (församlingen/pastoratet) att förelägga
dödsboet att fullgöra sin skyldighet.
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☐ Dödsboets företrädare intygar att den avlidne såvitt känt inte förordnat vem gravrätten ska gå
över till efter sin död.
Dödsboets underskrifter
Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och

Ett dödsbo tecknas av antingen samtliga dödsbodelägare, boutredningsman, någon med fullmakt från
samtliga dödsbodelägare eller testamentsexekutor. För det fall anmälan inte skrivs under av samtliga
dödsbodelägare, måste boutredningsmannens förordnande, fullmakten från övriga dödsbodelägare
alternativt testamentet bifogas.

Upplåtarens beslut

☐ Upplåtaren beslutar att anteckna anmäld/a person/er till gravrättsinnehavare. Gravbrev bifogas.
☐ Upplåtaren beslutar att inte anteckna anmäld/a person/er till gravrättsinnehavare av följande skäl.
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Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.

…………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Ort och datum

Upplåtarens underskrift
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Information
Upplåtaren är enligt begravningslagen (1990:1144) skyldig att föra gravbok eller gravregister.
Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare av
gravrätten.
En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.
När gravrättsinnehavaren avlider ska en ny gravrättsinnehavare utses. I första hand ska den vara
gravrättsinnehavare som av den avlidne gravrättsinnehavaren blivit förordnad. Finns ett sådant förordnande
ska detta skickas till huvudmannen för att antecknas i gravboken/gravregistret.
Finns inte något förordnande är dödsboet efter den avlidne skyldigt att inom sex månader från dödsfallet
anmäla en ny gravrättsinnehavare till huvudmannen.
Att vara gravrättsinnehavare medför rättigheter och skyldigheter. Dessa framgår av begravningslagen och
består bl.a. av följande.
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Bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet (gäller inte vid begränsad gravrätt**)
Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt (gäller inte vid begränsad gravrätt**)
Få gravrätten förnyad under vissa villkor under förutsättning att en anmälan om förnyelse görs innan
tiden för gravrätten går ut
Återlämna gravplatsen till upplåtaren
Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick (gäller inte vid begränsad gravrätt**)
Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningars utseende och beskaffenheter
samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
Anmäla ny gravrättsinnehavare

** Enligt 7 kap. 8 § begravningslagen får en gravrätt upplåtas med begränsningar som avser bestämmande
över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
Vid upplåtelse av en begränsad gravrätt ska upplåtaren ha ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och
värdigt skick.

