GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
FÖR URNGRAVAR MED BEGRÄNSAD GRAVRÄTT INOM
HALMSTADS PASTORAT.

På den gemensamma gravvården erbjuds möjlighet till att göra
inskriptioner på den separata namnplatta som finns för respektive
gravrätt.
Inskriptionen skall vara blästrad med infärgning och med det typsnitt
och den storlek som är föreskriven. Inskription i namnplatta bekostas
av gravrättsinnehavaren och ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningen.

Tanken är att skapa en anläggning där helheten fungerar som ett läkande
rum för människan genom att erbjuda en miljö som präglats
av skönhet, harmoni och värdighet.
Halmstads kyrkogårdsförvaltning tel. 035/282 20 30

Övergripande målsättning
Målsättningen är att kunna
erbjuda ett nytt alternativ för
gravsättning, med upplåtande
av gravrätt inom en gemensam
anläggning, där de
individuella urngravplatserna
inte avgränsas och möjlighet
inom föreskrifterna ges till att:
 ha vetskap om var den
avlidne är gravsatt
 medverka vid
gravsättningen
 identifiera den avlidne
genom t ex namnplatta
 gravsätta ytterligare en urna
bredvid den tidigare
 befrias från ansvar för
framtida skötsel av
urngravplatsen mot en
obligatorisk kostnad
FÖRESKRIFTER
Allmänt
Anläggningen vårdas och
underhålls i sin helhet av
kyrkogårdsförvaltningen. De
individuella urngravplatserna
får inte ha några
avgränsningar, egna

planteringar, gravvårdar eller
andra anordningar som
utmärker platsen.
Smyckning
Smyckning av gravplatsen får
endast ske med snittblommor.
Gravdekorationer och
gravlyktor som går att sticka
ner i marken får utplaceras
under tiden 1/11 – 31/3.
Plantering får inte göras och
marschaller tillåts inte.
Antagna av kyrkogårdsnämnden i
Halmstad 2013-10-01

Gravrätt
Urngravplatserna upplåts med
plats för två urnor och med en
gravrätt i 25 år som är möjlig
att förnya. Gravbrev för
respektive urngravplats
utfärdas efter gravsättningen.
Urngravplatserna upplåts i
enlighet med fastställd
indelningsplan och efter den
turordning som anvisas av
kyrkogårdsförvaltningen.
Förtida upplåtelse eller
reserverande av urngravplats
tillåts inte.

Gravsättning kan ske efter
erlagd avgift.

gravrätten vid en eventuell
nästföljande gravsättning tas
en kostnad för skötsel ut
motsvarande antalet förlängda
år. Vid förnyelse av gravrätt
efter 25 år tas en kostnad för
skötsel ut motsvarande antalet
förnyade år.

Gemensam gravvård med
namnplattor
Eftersom gravvård ej får
placeras på den individuella
urngravplatsen finns i stället
en gemensam gravvård i
anläggningen. Där erbjuds
möjlighet till att göra
inskriptioner på den separata
namnplatta som finns för
respektive gravrätt.
Namnplattorna tilldelas efter
den turordning som anvisas av
kyrkogårdsförvaltningen.

För urngravplatser med
begränsad gravrätt inom
Halmstads kyrkliga
samfällighet gäller:



Kostnader
Upplåtande av en gravrätt
inom gravskicket urngravplats
med begränsad gravrätt är
alltid förenad med en kostnad
för gravrättsinnehavaren.
Kostnaden kan variera
beroende på utformning och
lokala förutsättningar, men
skall i detta fall ses som en
grundavgift där del i skötsel
av hela anläggningen i 25 år
ingår. Vid förlängning av

Grundavgift bekostas av
gravrättsinnehavaren enligt
av kyrkogårdsförvaltningen
fastställd prislista.
Inskription i namnplatta
bekostas av
gravrättsinnehavaren enligt
kyrkogårdsförvaltningen
fastställd prislista och
ombesörjes av
kyrkogårdsförvaltningen.
Kyrkogårdsnämnden äger rätt
att inom ovan angivna
förutsättningar årligen justera
avgifterna i enlighet med
allmänt vedertagna principer.
Antagna av kyrkogårdsnämnden i
Halmstad 2013-10-01

