Att vara gravrättsinnehavare
Information från
Malmö kyrkogårdsförvaltning

GRAVRÄTTSINNEHAVARENS ANSVAR OCH RÄTTIGHETER
I gravboken registreras bland annat vem/vilka som är innehavare av
gravrätten till gravplatsen. Enligt begravningslagen kan inte en
avliden vara gravrättsinnehavare, utan vid dödsfall måste en ny
gravrättsinnehavare anmälas.
Vad innebär det att bli gravrättsinnehavare?
Det är bara den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare som tar beslut och bestämmer kring gravrätten:
- vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
- ev gravstens utseende inom ramen för upplåtarens bestämmelser
- om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
- om överlåtande eller återlämnande av gravplatsen.
Vem får anmäla sig som gravrättsinnehavare?
Endast den/de som genom släktskap eller på annat sätt har nära
anknytning till gravrättsinnehavaren eller till dem som är gravsatta på
platsen kan vara gravrättsinhavare. Om det finns flera gravrättsinnehavare skall en av dem utses till kontaktperson. Samtliga delar dock
ansvaret och bestämmer gemensamt om gravplatsen.
Om en gravrättsinnehavare avlider
När en gravrättsinnehavare avlider ska de efterlevande meddela
kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader om vem eller vilka man
utsett till ny gravrättsinnehavare.
Vid adressbyte
Det är viktigt att Kyrkogårdsförvaltningen får information om
adressändring och för vilken eller vilka gravplatser den ska gälla.

Sköta graven själv eller få hjälp?
Som gravrättsinnehavaren är du skyldig att sköta gravplatsen. Om du
vill ha hjälp med att sköta gravplatsen erbjuder
kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel mot särskild prislista. Kontakta
oss för närmare uppgifter om priser etc.

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I MALMÖ
Kyrkogårdsförvaltningen inom Svenska kyrkan i Malmö är huvudman
för begravningsverksamheten i Malmö. Det finns 18 kyrkogårdar i
Malmö och där ingår också gravområden för andra trosbekännare, t ex
områden för muslimer.
Begravningsombud
Ett särskilt begravningsombud, utsett av länsstyrelsen, bevakar
rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Det här ingår i begravningsavgift
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift via
skattsedeln. I den ingår följande, oavsett var i landet begravningen
äger rum:
- Gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
- Gravsättning inkl gravöppning, återfyllning och iordningställande.
- Kremering.
- Transporter av kista/urna från det att Kyrkogårdsförvaltningen tagit
över ansvaret för stoftet fram till att gravsättning sker. Gäller om den
avlidne är folkbokförd i Malmö kommun. Transporter till och i andra
kommuner ansvarar dödsboet för.
- Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal.
- Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
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