Att vara gravrättsinnehavare
Begravningsverksamheten Kalmar pastorat
En förutsättning för en gravrätt är att det finns
någon som är villig att vara gravrättsinnehavare.
En person som ansvarar för graven och som finns
registrerad hos den myndighet som upplåtit platsen för
gravsättningen.

Vad innebär det att vara
gravrättsinnehavare?
Att vara gravrättsinnehavare innebär såväl ansvar som
rättigheter. Ibland kan flera personer gemensamt vara
gravrättsinnehavare. Då delar ni på ansvaret och
rättigheterna.
Gravrättinnehavaren ansvarar för att hålla gravplatsen i
ett ordnat och värdigt skick.
Graven skall skötas och se vårdad ut. Som
gravrättinnehavare har du rätt att bestämma vilken
gravsten graven skall ha samt hur graven skall smyckas
och dekoreras. Gravstenen måste först godkännas enligt
gällande gravplatsföreskrifter. Kom ihåg att det inte finns
någon skyldighet eller något tvång att sätta upp en
gravsten.
Du har som gravrättsinnehavare även rätt att bestämma
vem eller vilka som får gravsättas inom gravplatsen. En
gravrättsinnehavare har alltid själv rätt att bli gravsatt i
den grav han eller hon står som innehavare för.
Gravrättsinnehavaren har även rätt att överlåta eller
återlämna gravplatsen under pågående gravrättstid.

Gravrätten i samband med ett dödsfall är kostnadsfri och
gäller i 25 år. Sker ingen ny gravsättning inom denna tid
kan du kostnadsfritt förlänga gravrätten ytterligare 25 år.
Begreppet gravrättsinnehavare samt dennes rättigheter
och skyldigheter finns definierat och beskrivet i
begravningslagen 7 kap om Gravrätt.

Skötsel av gravplats
Kyrkogårdsförvaltningen kan mot betalning hjälpa till
med skötsel av gravplats alltifrån att tända ett ljus på
Allhelgonahelgen till fleråriga skötselavtal med
varierande planteringar för olika årstider. Kontakta
kyrkogårdsförvaltningen för priser och information.

Om gravrättsinnehavaren avlider
Om gravrättsinnehavaren avlider har dödsboet sex
månader på sig att meddela vem eller vilka som utses till
ny gravrättsinnehavare.

Kontakta oss!
Har du har frågor, vill beställa broschyrer eller få
gravskötsel? Välkommen att höra av dej till
kyrkogårdsförvaltningens expedition:
Tfn 0480-42 14 08, 42 14 09 eller 42 14 10
Besöksadress: Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar
Besökstid vardagar: kl. 09.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/kalmar/kyrkogarden

