Upplåtelse av gravplats
Stoftet efter(Namn och personnummer):

......................................................................................................................................................
Skall gravsättas i angiven gravplats på Lilla Dalens begravningsplats
Kvarter ......................... Gravplatsnummer ..................................................................................

Gravrättsinnehavare .....................................................................................................................
Gravrättsinnehvarens rättigheter och skyldigheter se omstående sida

Adress ...........................................................................................................................................
Postnummer, postadress ...............................................................................................................
Personnummer ..............................................................................................................................
Telefon/Mobilnummer .................................................................................................................
Storlek på gravvård eller häll enligt gällande bestämmelser
Höjd
150 cm
Stående vård enkel gravbredd
150 cm
Stående vård dubbel gravbredd
80 cm
Liggande häll
150 cm
Kors

Bredd
60 cm (framsidesyta max 0,5 kvm)
110 cm (framsidesyta max 0,9 kvm)
60 cm
80 cm (tvärarm)

På samtliga platser får häll (liggande gravvård) förekomma ensam eller i kombination med stående
gravvård.
Gravvård på sockel måste alltid vara dubbad.
OBS! Gravvård på kistgrav får ej monteras före 6 månader från gravsättningsdagen.
Gravvård på urngrav bör monteras efter det att urnan blivit gravsatt.
Tag alltid kontakt med kyrkogårdsförvaltningen före montering av gravvård.
Gravrabatt får begränsas med kantlist av stenmaterial ej plast eller lösa stenar.
Rabattens storlek utgöres av gravvårdens bredd samt max 50 cm djup. Ansökan fordras.
Gravplatsen utlämnad av ............................................................................................................
Den ................ / .....................
Gravvårdsansökan med ritning, för godkännande, skall sändas till kyrkogårdsförvaltningen
Detta meddelande skall uppvisas för anlitad begravningsbyrå samt gravvårdsentreprenör.
POSTADRESS: Box 240, 147 01 Tumba BESÖKSADRESS: Grödingevägen 4, Tumba TELEFON: 08-530 222 75
E-POST botkyrka.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se WEB: www.svenskakyrkan.se/botkyrka/kyrkogardsforvaltning

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
¤ 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.

Härmed intygas att ingen annan dödsbodelägare har något att erinra om att gravplatsen
upplåts till undertecknad/undertecknade gravrättsinnehavare.
Gravrättsinnehavare .....................................................................................................................
Namnförtydligande.......................................................................................................................
Ort och datum ..............................................................................................................................

