
            BESTÄLLNING AV GRAVSÄTTNING 
       
Namn på den avlidne (tilltalsnamn och efternamn) 
 
 

Personnummer Dödsdatum 

Adress vid dödsfallet 
 
 

Hemförsamling 
 

Datum för gravsättning 

Kyrkogård 
 
 

Gravnummer Begravningsbyrå 
 

 

 
Askan ska gravsättas i 

 Askgravlunden 
 Minneslunden  

 
 

 
 
 

 Kista 

 
 
 

 Urna 
 
 

Askgravlunden 
Jag är informerad om och godkänner att detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt. Askgravlunden är ett gravskick med 
kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Askan gravsätts utan hölje eller med 
hölje av lätt förgängligt material. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga 
former, utan närvaro av anhöriga. Gravsättningsplatsens läge får inte markeras. Kyrkogårdsförvaltningen ordnar mot en 
betalning av 3 100 kr en minnesplatta med den bortgångnes tilltalsnamn, efternamn, födelsedatum samt dödsdatum 
(överensstämmande med folkbokföringens uppgifter) på en gemensam plats för askgravlunden. Inga symboler, övrig text eller 
smeknamn är tillåtna. Minnesplattan tas bort efter 25 år. 
Möjlighet finns att förlänga tiden för plattan efter 25 år mot ny framtida kostnad. Förvaltningen svarar för skötseln och 
planteringen för askgravlunden. Besökare får medverka till smyckning med lösa blommor och ljus, vintertid med kransar, dock 
inte lyktor, på avsedd plats.  
 

Minneslunden 
Jag är informerad om och godkänner att detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt. Minneslunden är ett 
gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Askans läge 
markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte. Askan gravsätts utan hölje eller med hölje 
av lätt förgängligt material. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga 
former, utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och all plantering 
inom denna. Besökare får medverka till smyckning med lösa blommor och ljus, vintertid med kransar, dock inte 
lyktor, på avsedd plats. 
 

Kistgrav och/eller urngrav  
Jag är informerad om och godkänner att detta är en gravsättning med upplåtelse av gravrätt. Gravrätten upplåts 
kostnadsfritt för 25 år, räknat från det att någon har blivit gravsatt. Vill man behålla graven därefter kan man förnya 
gravrätten. Förnyelse av gravrätten kostar för närvarande 750 kr för 15 år. Flera personer kan vara gravrätts-
innehavare. Samtliga gravrättsinnehavare får ett gravbrev som ska förvaras som en värdehandling. Som gravrätts-
innehavare är du ansvarig för att graven sköts och ser vårdad ut enligt begravningslagens 7 kap. 3 §. 
Gravrättsinnehavaren/gravrättsinnehavarna har rätt att bestämma vem som får gravsättas i graven och vilken gravsten 
och utsmyckning gravplatsen ska ha. Tänk på att gravanordningen måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.  
 

Undertecknad gravrättsinnehavare begär härmed att ovan angiven grav öppnas för gravsättning. 
 

Publicering 
 Gravplatsen ska INTE publiceras på webben (svenskagravar.se)  

 
 
 
Namnteckning och datum 
 
 

Namnförtydligande 

Adress 
 
 

Relation till den avlidne Telefonnummer 

 

    
Råda församling Tel. 031-338 21 00 
Kyrkvägen 45, 435 30  Mölnlycke



 


