
Obligatoriska kostnader vid begravning med ceremoniObligatoriska kostnader vid begravning med ceremoni

Transporter och bisättning av kista1)1) 3 900 kr

Kistläggning och nedbäddning 1 500 kr

Kista, se separat prislista från 4 300 kr

Byråns grundarvode 8 000 kr
Arvode för den tid byrån lägger ned för dödsboets räkning – omfattar bland annat kundmöte,  
samtal och kontakter med alla berörda parter såsom sjukhus, Skatteverket, Kyrkogårdsförvaltningen,  
transportörer, krematorier, kyrkor, florister, solister, restauranger, fonder m fl och samordning dem emellan.  
Kontakter med anhöriga och gäster. Totalansvar för uppdragets genomförande.  
Grundarvodet är baserat på cirka 10 arbetstimmar, den tid det tar oss att planera och administrera  
en begravning. Om begravningsuppdraget tar väsentligt mer tid i anspråk meddelar vi er, tillkommande 
arvode 900 kronor/timme. Tillägg vid ceremoni på helgdag, 1 400 kronor.

Värd vid ceremonin  2 500 kr
Värden har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin. Iordningställande av lokal, bland annat 
placering av kista eller urna, blomdekorationer, arrangemang och rekvisita. Samordning mellan medverkande 
i ceremonin såsom officiant, musiker och vaktmästare. Ansvar för uppspelning av digital musik.  
Välkomnande, vägledning och service. En värd per cirka 50 gäster.

 Grundpris: 20 200 krGrundpris: 20 200 kr
Baserat på ceremoni inom Svenska kyrkan (om medlem) och gravsättning i minneslund. 

Obligatoriska kostnader vid begravning utan ceremoniObligatoriska kostnader vid begravning utan ceremoni

Transporter och bisättning av kista1)1) 3 900 kr

Kistläggning och nedbäddning 1 500 kr

Transportkista 2)2) 3 900 kr

Byråns grundarvode  5 000 kr
Arvode för den tid byrån lägger ned för dödsboets räkning – omfattar bland annat kundmöte,  
samtal och kontakter med alla berörda parter såsom sjukhus, Skatteverket, Kyrkogårdsförvaltningen,  
transportörer, krematorier, fonder m fl och samordning dem emellan. Kontakter med anhöriga och andra  
som är relaterade till den avlidna. Totalansvar för uppdragets genomförande. 
Grundarvodet är baserat på cirka 6 arbetstimmar, den tid det tar oss att planera och administrera en  
begravning utan ceremoni. Om begravningsuppdraget tar väsentligt mer tid i anspråk meddelar vi er,  
tillkommande arvode 900 kronor/timme.

 Grundpris: 14 300 krGrundpris: 14 300 kr
Baserat på gravsättning i minneslund.

Prislista

1) Kostnaden avser bisättningstransport, 0–50 km. Vid bisättningstransporter över 50 km tillkommer kostnad.  
     Ytterligare transporter som belastar dödsboet kan tillkomma, exempelvis i samband med transport till och från ceremonilokal.

2) Kista behövs även vid direktkremation.

TillvalTillval

Urna, se separat prislista från 1 695 kr

Blommor, enligt överenskommelse  Kist- eller urndekoration från 2 500 kr

Programblad 3)3)  från 1 500 kr

Framtagning av annons   600 kr

Annons i dagspress från cirka  5 000 kr

Minnesrum (ingår vid annons i dagspress) 900 kr

Officiant vid borgerlig begravning4)4)  8 500 kr

Visning av den avlidne  2 000 kr

Klä den avlidne i egna kläder  1 000 kr

OSA till byrån  900 kr/timme

Arrangemang vid minnesstund 900 kr/timme 

Solist, sång eller musik  från 4 000 kr

Proffessionell filmning och livesändning från 7 500 kr

Bärare vid jordbegravning eller procession 900 kr/bärare

Hyra bårtäcke 500 kr

Hyra urna 800 kr

Hyra av byråns ljudanläggning 1200 kr

Bouppteckning  1 800 kr/timme

Nedstängning av sociala medier 2 500 kr

Försäkringsinventering 2 500 kr

3) Avser enkel formgivning, en korrvända, enkel utskrift upp till 25 ex. Tillkommande arbete 900 kr/timme. 
     Tryck på tryckeri, pris på offert eller enligt separat prislista.

4) I arvodet ingår möte och telefonsamtal med anhöriga ca 2,5 timme, planering, talskrivning och framförande.


