
VAD KOSTAR EN BEGRAVNING?

Priset på en begravning varierar. Kostnaden kan bli både lägre och högre beroende på behov och 
personliga önskemål om begravningens utformning. 

Vad du behöver beakta vid en begravning:
Kista
Omhändertagande av avliden 
Transporter 
Kundrådgivning
Kontakta oss dygnet runt 
Dödsannons
Blommor
Minnesstund, mat och dryck 

Gravsten: 700 – 3000 euro, beroende på sten och storlek.
 
Svepningsarvode: svepning eller påklädning i egna kläder samt nedbäddning: från 49euro. 

Begravningsbil med kista från sjukhus/bårhus till bisättningslokal i närområdet: från 155euro.

Biltransport av kista till ort utanför närområdet eller utanför förvaltningsområdet. 
Fast startkostnad: 155 euro. Tillkommer per kilometer (sträckan räknas fram och åter) 1,35 €. 
Bärare vid bisättning ingår alltid i bil och transportpriset.

Kistor: 500 - 2500 euro.

Plats: Kyrka eller kapell: från 0 euro.

Blommor på kistan vid bisättning (bunden bukett): från 50 euro.
Kistdekoration: från 70 euro. 
Handbukett: från 20 euro.
Begravningsbukett: från 50 euro. 

Bärare vid begravningen: 55€/person.

Kostnaden omfattar: 
Resan och kontakt med anhöriga före, under och efter begravningsceremonin. 
Förberedelsearbete som kontroll av identitet, kista och dekorering i kapellet och kring båren. 
Kontakt och avstämning med officiant, organist, vaktmästare och övriga medverkande. 
Arrangera blomsteruppsättningar samt anteckna lämnade gåvor och blommor. 
Ta hand om blommor och göra ordning i lokalen efter begravningsceremonin. 
Kontakt med cateringfirma. 
Kontaktperson för avvikelse i antalet gäster. 
Minnesstund. 

Lokalhyra i församlingshem: från 0 euro. 



Servering: från 10,50 euro / pers.

Annonser: Kostnaden för insättning av dödsannons beror på tidning. 

Begravningsbyråns arvode: 
Fast grundkostnad som baseras på den genomsnittliga tidsåtgången som begravningsbyrån lägger 
ned för dödsboets räkning: 65 euro.

I den fasta grundkostnaden ingår: 
Kundmottagning med ansvar för uppdragets genomförande. 
Kontakt med församling och myndigheter för dödsfallsanmälanoch intygsbegäran . 
Kontakt med sjukhuset angående hämtning och behov av balsamering. 
Kontakt med kyrkogårdsförvaltning, bokning av lokal, beställning av gravöppning samt bokning av 
officiant och organist. 
Inplanering av begravningsbil, transporter, bärare och transporter. 
Betalning av utlägg, totalansvar och kvalitetskontroll. 
Det tillkommer kostnad för hjälp med dödsannonsens utformning, beställning av mat och dryck till 
minnesstund, administration av anmälningar till minnesstunden, beställning av kistdekoration, 
hjälp med försäkringshandlingar, bokning av sång eller musik, beställning av taxi, beställning av 
tryckta program, införande av tackannons i tidning. 

Priserna inkluderar moms och sociala avgifter. Prisreservation!


