Kyrkogårdsförvaltning

Ansökan om gravplats för icke församlingsbo på Värmdö kyrkogård
Ansökan gäller gravskick:

 Urngrav

 Askgravplats (även medgivande krävs)

Den avlidne:
Namn							
Avliden datum						

Personnummer

Folkbokförd i församling

Anhörig och blivande gravrättsinnehavare:
Namn								Personnummer
Adress:								Postnummer
E-post:								Telefon:



Undertecknad är utsedd av dödsboet och är medveten om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare i
valt gravskick. Information om askgravplats bifogas.



Undertecknad är medveten om att Värmdö församling är restriktiv vad gäller utdelande av gravplatser
för icke församlingsbor på grund av utrymmesbrist. Skälet för vår ansökan är:

Om du behöver mer plats bifoga löst blad

Ort, datum

Namnunderskrift

Att vara gravrättsinnehavare – Värmdö kyrkogård
När en gravsättning har gjorts i en urngrav eller kistgrav eller när en tidigare innehavare har avlidit får ni som anhöriga
blanketten ”anmälan av gravrättsinnehavare” av kyrkogårdsförvaltningen. Den ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare och returneras till oss. Där väljer ni vem, eller vilka, som ska vara gravrättsinnehavare. Om det är flera gravrättsinnehavare så måste alla beslut fattas gemensamt. Ni kan också registrera ytterligare personer som ”anhöriga” eller ”kontaktpersoner” i gravboken.
Du som väljer att vara innehavare till en gravrätt förvaltar gravplatsen inom vissa bestämda ramar. Dessa ramar sätts av
begravningslagen, kyrkogårdsförvaltningen samt seder och bruk. Du har rätt att bestämma vem som ska gravsättas i graven. Om du vill ha mer detaljerad information så kan du läsa på vår hemsida, söka i begravningslagen SFS 1990:1144 eller
kontakta förvaltningen. På vår hemsida hittar du också de blanketter som vi hänvisar till.
Upplåtelsetid och förlängning
Upplåtelsetiden för en ny gravrätt är 25 år från senaste gravsättning, varpå den kan förlängas 15 år i taget mot en administrativ avgift.
Överlåtelse av gravrätt
Om du vill överlåta gravrätten till annan person anmäler du detta på en särskild blankett till kyrkogårdsförvaltningen. En
gravrätt kan bara överlåtas till släkting eller mycket nära vän till någon av de gravsatta.
Återlämnande av gravrätt
Om du vill återlämna din gravrätt i förtid anmäler du detta på en särskild blankett till kyrkogårdsförvaltningen.
Om det inte finns någon som vill eller kan överta gravrätten står kyrkogårdsförvaltningen som gravrättsinnehavare fram till
dess att 25 år förflutit från senaste gravsättningen.
Uppförande av gravanordning
Som gravrättsinnehavare bestämmer du och ansvarar för gravstenen, korset eller dylikt. Om du vill uppföra en ny eller
ändra en befintlig gravanordning så skall du först anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Anmälan görs enklast via en
gravstensfirma. Du ansvarar också för att stenen är säkert monterad och inte lutar mer än tillåtet enligt uppställda regler
från CGK, Centrala Gravvårdskommittén. Du har rätt att föra bort gravanordningen efter upplåtelsetidens slut.
Skötsel
På gravplatsen kan du plantera växter. Vi i förvaltningen hjälper dig att gräva fram en bra planteringsyta. Du är skyldig att
hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta kan man göra själv eller köpa gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen. Vi
förordar fleråriga (perenna) växter för miljöns skull.
På kyrkogården finns det skötselstationer där du hittar redskap, vaser för snittblommor och vattenkannor. Vattnet är påslaget under sommarhalvåret. I sopkärlen delar du upp organiskt material, batterier, ljuskällor och övriga sopor. För att värna
om miljön generellt och särskilt vår kompostjord så är vi tacksamma om du har möjlighet att köpa ekologiska växter och
helst välja perenna planteringar. Fråga gärna oss på förvaltningen om du behöver tips och råd.

Askgravplats

Att välja askgravplats innebär att den avlidne får vila på en vacker, harmonisk plats. Och du, som anhörig, kan njuta
av platsen i många år framåt utan att känna tvång att besöka graven för att sköta om den. Det gör vi som arbetar på
kyrkogården. Askgravplatsen städas inför varje veckoslut. Förutom skötsel ingår också en namnskylt som vi beställer
och sätter upp efter gravsättningen.
Varje askgrav är en gravrätt vilket innebär att det finns en gravrättsinnehavare. Vi i förvaltningen tilldelar gravplats
och du kan alltså inte välja exakt plats själv. Den som är antecknad hos oss som innehavare, bestämmer vilka personer som får vila i graven. I varje gravplats finns det plats för två personer och askan gravsätts i en särskild påse avsedd för ändamålet. Inga urnor får förekomma här.
En askgravplats är juridiskt en s k ”begränsad gravrätt” som saknar en del av en vanlig gravrätts rättigheter. Bland
annat får man inte smycka gravplatsen alls. Endast snittblommor och gravljus tillåts, och bara i de för ändamålet avsedda ställningarna.
•

En engångskostnad tas ut för gravrätten och faktureras vid gravsättningen. I den ingår namnskylt samt skötsel av gravplatsen i 25 år. För aktuella priser, kontakta Värmdö kyrkogårdsförvaltning.

•

Efter 25 år kan gravplatsen förnyas i 15 år i taget om så önskas.

•

Namnskylten är i rostfritt stål och har måttet 40 mm x 120 mm. Den graveras med förnamn, efternamn samt
födelse- och dödsår. Namnskyltens utformning är fastställd av kyrkogårdsförvaltningen och inga andra varianter godkänns.

•

Vid gravsättning av icke församlingsbor skall särskilda skäl föreligga och en särskild ansökan skall lämnas in
till, och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

•

Föremål som placerats på fel plats eller inte är snittblommor eller gravljus avlägsnas omgående. Detta för att
respektera de som valt platsen just för att den är fri från individuella uttryck.

