ANMÄLAN OM GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Vid upplåtelse av ny grav eller enligt 7 kap 16 § begravningslagen

INFORMATION
Anmälan om gravrättsinnehavare
Huvudmannen för begravningsverksamheten är enligt begravningslagen (SFS 1990:1144) skyldig att
föra gravbok eller gravregister över gravplatsen och vilka som är gravrättsinnehavare.
En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.
Vid upplåtelse av en ny gravplats måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka
som skall vara gravrättsinnehavare. Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare skall även det
anges. Observera att samtliga dödsbodelägare skall godkänna gravrättsinnehavaren genom att skriva
under med sitt namn.
Är det en gravrättsinnehavare som avlidit skall en ny gravrättsinnehavare utses. I första hand skall
den vara gravrättsinnehavare som av den avlidne gravrättsinnehavaren blivit förordnad. Finns ett
sådant förordnande om ny gravrättsinnehavare skall detta skickas in till huvudmannen för
begravningsverksamheten för att antecknas i gravboken.
Finns det inget förordnade måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som skall
vara gravrättsinnehavare inom sex månader efter dödsfallet. Är det ingen som vill vara
gravrättsinnehavare skall även det anges. Observera att samtliga dödsbodelägare skall godkänna den
nya/e gravrättsinnehavaren genom att skriva under med sitt namn.
Gravrätten får utföras endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare
av gravrätten.
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.
Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att
• bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen,
• bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet,
• bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
• få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
• återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.
Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
• hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick,
• iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och
beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
• se till att eventuell gravsten är stadigt förankrad och inte riskerar att välta – kontroll bör göras
•
•

regelbundet för att förhindra olyckstillbud

före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
anmäla ny gravrättsinnehavare.

Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda
övriga i frågor som rör gravplatsen.
Hur man fyller i blanketten – se baksidan.
__________________________________________________________________________________
Postadress
Täby Kyrkogårdsförvaltning
Krossbacken 43
187 70 TÄBY

Besöksadress
Krossbacken 43
Täby Kyrkby

Telefon
08-580 035 50 vx

Telefax
08-580 035 90

www.svenskakyrkan.se/taby

E-post
tabykyrkogard@svenskakyrkan.se

Hur man fyller i blanketten ”Anmälan om gravrättsinnehavare”
Dödsbodelägare kallas man om man har omedelbar rätt till arv eller bodelning i det aktuella
dödsboet. Dödsbodelägare kan vara legal arvinge eller universell testamentstagare.
Med dödsbodelägare avses make, sambo, arvingar (bröstarvingar, föräldrar, syskon etc.) och
s.k. universella testamentstagare, d.v.s. den eller de som enligt testamentet ska erhålla hela
eller del av kvarlåtenskapen.
Blanketten har tre (3) mindre rubriker:
1. Vi/jag har utsett följande person/er som är villiga att vara gravrättsinnehavare
2. Efter överläggning med samtliga dödsbodelägare anmäles att ingen är villig att
vara gravrättsinnehavare
3. Samtliga dödsbodelägares underskrifter

1.

Vi/jag har utsett följande person/er som är villiga att vara gravrättsinnehavare
Här fyller den/de som ska stå som innehavare i sitt namn, adress, personnummer.
Det är viktigt att fylla i alla uppgifter så att vi lätt kan kontakta er. Om ni är fler än
två så finns det utrymme på baksidan av blanketten. Man kan även utse någon annan
person än de som är dödsbodelägare men som har nära anknytning till de gravsatta.

2.

Efter överläggning med samtliga dödsbodelägare anmäles att ingen är villig att
vara gravrättsinnehavare
Här kryssar man i om det är så att ingen är villig att vara gravrättsinnehavare för
graven. I och med detta så återlämnas graven till kyrkogårdsförvaltningen.
Observera att om ingen i dödsboet själv tar bort gravstenen från gravplatsen inom ett
halvår från återlämnandet tillfaller gravstenen kyrkogårdsförvaltningen som har rätt
att fritt förfoga över gravanordningen. För närvarande låter Täby
Kyrkogårdsförvaltning gravstenar på återlämnade gravar stå kvar i avvaktan på att
gravplatsen upplåts på nytt.
För det fall att dödsboet avser att själva ta bort gravanordningen, ska
kyrkogårdsförvaltningen först underrättas om detta.

3.

Samtliga dödsbodelägares underskrifter
Här ska alla i dödsboet skriva under att de godkänner den/de som blir
gravrättsinnehavare alternativt att de godkänner att att graven återlämnas till
kyrkogårdsförvaltningen.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen,
tel 08-580 035 50.

