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OVERDRAGELSE AF GRAVSTEDSRETTEN
NB: Ved overdragelse af gravstedsretten skal denne blanket straks indsendes til Københavns Kirkegårde til
påtegning, hvorefter et nyt gravstedsbrev udstedes.
Dato
Kirkegård
Gravsted
Afdeling

Række

Nr.

Overtager af gravstedet (ny indehaver af brugsretten)

Gravstedet overtages

straks

efter min død

Gravstedsrettens overgang til andre
I tilfælde af gravstedsejerens død går brugsretten til gravstedet over til arvingerne i forening, med mindre særlige bestemmelser
er truffet ved testamente eller på anden måde. Arvingerne bør derfor på skiftet træffe bestemmelse om, hvem der skal overtage brugsretten og drage omsorg for, at gravstedet vedligeholdes, så længe det er erhvervet. Hvis gravstedsejeren inden sin
død har truffet bestemmelse om, til hvem brugsretten skal overgå, vil dette antageligt blive anerkendt på skiftet. Ønsker
gravstedsejeren i levende live at overdrage sit gravsted til andre, kan dette kun ordnes med kirkegårdens mellemkomst.
Overdragelse mod vederlag kan ikke finde sted.
Enhver, der overtager et gravsted, påtager sig derved pligt til at vedligeholde det, indtil brugsretten udløber, men man kan mod
betaling overdrage vedligeholdelsen til kirkegården. Udover vedligeholdelsen kan der indbetales for udsmykning med årstidens
blomster samt gravstedets dækning med gran om vinteren. Indbetalingen kan foretages en gang om året eller for hele perioden
på én gang.
Denne formular skal anvendes, når én person, der er noteret som eneindehaver af brugsretten, eller som repræsentant
for samtlige brugsberettigede til et gravsted, skal overdrage denne brugsret til en anden. Overdragelsen kan ske enten straks
eller ved den nuværende indehavers død. Hvis overdragelsen skal ske straks, skal blanketten, efter den er udfyldt og underskrevet af begge parter, indsendes til Københavns Kirkegårde. Skal overtagelsen derimod først ske efter gravstedsindehaverens
død, lægges blanketten i underskrevet stand i gravstedsbrevet og gemmes sammen med det.

Undertegnede, der er noteret som eneindehaver

Medundertegnede, til hvem brugsretten over-

af brugsretten, eller som repræsentant for samtlige

går, er vidende om, at jeg ved overtagelsen af

brugsberettigede til gravstedet, overdrager herved

brugsretten til gravstedet har pligt til at ved-

denne brugsret til undertegnede.
Nuværende indehaver af brugsretten

ligeholde det.
Ny indehaver af brugsretten

Underskrift

Underskrift

CPR-nr.

CPR-nr.

Adresse

Adresse

