Ansökan om tillstånd att inrätta en begravningsplats
1. Uppgifter om begravningsplatsens grundare
Sökandens namn

FO-nummer

Postadress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet
(delgivning) per e-post
Samtycke till delgivning och behandling innebär att även förfrågningar och begäran om
komplettering i ärendet kan göras elektroniskt. Den sökandes e-postadress ska vara aktuell
och användas aktivt.

2. Förutsättningar att hålla en begravningsplats
Ett registrerat religionssamfund eller en annan registrerad sammanslutning eller en stiftelse
kan ansöka om tillstånd till inrättande av en begravningsplats. Sökanden ska ha
möjligheter att hålla begravningsplatsen på behörigt sätt. Även övriga förutsättningar som
föreskrivs för anläggande av en begravningsplats ska uppfyllas. 8 § i begravningslagen
En beskrivning av sökandens förutsättningar att hålla en begravningsplats på lång sikt (100
års okränkbarhetstid), en beskrivning av verksamhetens varaktighet samt sökandens
yrkesmässiga och ekonomiska förhållanden.
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3. Fastighet som används som begravningsplats
Begravningsplatsens huvudman eller sökanden äger fastigheten på
begravningsplatsen som inrättas
Huvudmannen eller sökanden för samfundets, sammanslutningens eller stiftelsens
begravningsplatsområde som inrättas ska ha ett arrende- eller nyttjanderättsavtal
som gäller minst 130 år
9 och 10 § i begravningslagen
Fastighetens namn

Fastighetsregisternummer

Adress

Ort

Till ansökan ska bifogas ett fastighetsregisterutdrag, intecknings- och gravationsbevis och
ett separat hyresavtal för fastigheten eller ett nyttjanderättsavtal.

4. Uppgifter om begravningsplatsen och dess område
Utredning om nuvarande markanvändning i närmiljön eller annan kommande
markanvändning som eventuellt påverkar begravningsplatsen

Utredning om fastighetens/markområdets lämplighet för begravningsändamål

Hur tryggas begravningsplatsens okränkbarhet (för 100 år)?

avi040300h2 sv

Sivu 2 / 4

Antalet gravplatser
Begravningssätt
Kistbegravning

Urnbegravning

Kombination av kistbegravning
och urnbegravning

Askurnans material
Utredning om begravningsplatsens strukturer såsom minnesstenar, stängsel osv.

Utredning om vem som underhåller begravningsplatsen och hur underhållet av
begravningsplatsen ordnas

5. Ytterligare information
Ytterligare information
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6. Bilagor
Sökandens föreningsregisteruppgifter
Utredning om äganderätten till fastigheten som används som begravningsplats
(lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag, intecknings- och gravationsbevis) och vid
behov utredning om att sökanden har hyresrätt eller annan nyttjanderätt
Grundkarta med markerad begravningsplats
Planritning med tydligt markerade avgränsningar av begravningsplatsområdet,
byggnader, vägar, gångar, brunnar, fornminnen, skyddsområden osv.
Utdrag ur detalj- eller generalplanen
Bildmaterial om begravningsområde och/eller dess omgivning
Nätfakturaadress
Övriga bilagor, vilka?

6. Sökandens/sökandenas underskrifter
Ort och datum

Ort och datum

Sökandens underskrift

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ställning i sammanslutningen

Ställning i sammanslutningen

Regionförvaltningsverket skaffar alla utlåtanden som det anser vara nödvändiga.
Regionförvaltningsverket avgör ärendet på basis av bestämmelserna i begravningslagen.
Tillståndet kan förenas med villkor som gäller skötseln och underhållet av
begravningsplatsen.
Regionförvaltningsverket tar ut en avgift på 1 100 € för sitt beslut (statsrådets förordning
201/2022 om avgifter till regionförvaltningsverken)

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken (www.avi.fi)
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
PB 2, 13035 AVI
Tfn. 0295 016 800
kirjaamo.ita@avi.fi
Ett informationssäkert sätt att skicka handlingar: https://turvaviesti.avi.fi/
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