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Minnesvård för dem som miste livet i flodvågskatastrofen 

Tio år efter flodvågskatastrofen i Sydostasien beslutade regeringen att upprätta en 
minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för 
efterlevande och anhöriga. 

I enlighet med regeringens uppdrag uppför Statens fastighetsverk (SFV) minnesvården på 
Blockhusudden, Djurgården i Stockholm. Minnesvårdens utformning kan ses på 
www.sfv.se/minnesvard och www.statenskonstrad.se.  

Namn på dem som omkom – SFV söker anhöriga 

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer bosatta i 
Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen 2004. Vid minnesvården kommer det att framgå 
att 543 personer bosatta i Sverige miste livet men namnen kan bara anges i det fall de 
anhöriga har lämnat sitt samtycke till det. 

Informationen om möjligheten att presentera namn vid minnesvården har spridits genom 
annonsering i dagspress och via sociala nätverk. Hjälp oss gärna att sprida informationen.  

Anhörigas samtycke krävs 

När namn anges på minnesvården blir det en del av en offentlig lista över dem som miste sitt 
liv, och det kan anses utgöra behandling av känsliga personuppgifter. Därför krävs samtycke 
av Dig som är anhörig för att namnet ska presenteras vid minnesvården. För att namnet ska 
finnas med krävs att alla dödsbodelägare är överens om att så skall vara. 

Du lämnar samtycke genom att skicka in ifylld och underskriven blankett till  

Minnesvård 
Statens fastighetsverk 
Box 2263 
103 16 Stockholm.  

Blankett finns som bilaga till denna information samt på www.sfv.se. Du kan också maila oss 
på adress minnesvard@sfv.se  så postar vi blanketten till Dig. 
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Dnr 254-2279/15 

SAMTYCKE att namn på anhörig anges vid minnesvård efter flodvågskatastrofen 

Jag/Vi lämnar härmed medgivande till att namnet på min/vår anhöriga presenteras vid 
minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004. 

Vi intygar  

‐ att det namn som anges avser en person som miste livet som en följd av 
flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 

‐ att vi som undertecknar är dödsbodelägare 
‐ att samtliga dödsbodelägare har informerats  
‐ att samtliga dödsbodelägare här lämnar sina underskrifter eller 
‐ att, i förekommande fall, fullmakt har ingivits för annan dödsbodelägare att föra talan 

(biläggs) 

 

Namn som ska anges …………………………………………………………… (var vänlig texta) 

Personnummer på personen (anges ej på minnesvården)………………………………………... 

OBS Ett namn per blankett! 

 

 

Kontaktuppgift till person som kan svara för gruppen i frågor som rör samtycket. 

Namn…………………………………………………………………………………………………….. 

Adress…………………………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………………… e-post…………………………………………………….. 

 

Jag/Vi vill att namnet ska anges på minnesvården  

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Namnteckning   Namnteckning 

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Personnummer   Personnummer 
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Jag/Vi vill att namnet ska anges på minnesvården  

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Namnteckning   Namnteckning 

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Personnummer   Personnummer 

 

Jag/Vi vill att namnet ska anges på minnesvården  

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Namnteckning   Namnteckning 

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

……………………………………………..  ……………………………………………. 

Personnummer   Personnummer 

 

Om fler dödsbodelägare finns, vänligen bilägg underskrift osv på separat papper. 

Skicka underskriven blankett till 
 
Minnesvård 
Statens fastighetsverk 
Box 2263 
103 16 Stockholm.  

 


