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Prisexempel 

Exemplen nedan är endast förslag. Anhöriga väljer helt fritt och vi på begravningsbyrån kan hjälpa 

er att utforma den typ av begravning som ni önskar, oavsett omfattning och utförande. Vi hjälper 

er med hela begravningen eller de delar ni önskar. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt 

fungerar. Vid genomförd beställning lämnas en specificerad prisuppgift där ni kan se alla 

kostnader för de val som ni har gjort. De kistor och urnor som finns med i de olika exemplen finns 

att se här.  

Kostnader som kan tillkomma till alla förslag nedan är till exempel dödannons, tryckta program, 
tackkort, tackannons, förtäring, solist, officiant, buketter, transport av urna, bärare, urna, 
personligt avskedstagande, transport till eller från annan ort, balsamering, hämtning i hemmet 
m.m. 
 

 

Exempel 1 – Endast kremering 
Detta alternativ innebär att ingen begravningsceremoni med kista eller urna äger rum. Den 
avlidne kistläggs och körs till krematoriet för kremering. Därefter kan gravsättning ske. 
Enkel kista, nr 16 3.625:-- 
Omhändertagande av avliden/kistläggning 1.395:-- 
Begravningsbil och bärare vid bisättning (lager-sjukhus-bis.lokal) 2.985:-- 
Byråns arbetskostnad ca. 1.985:-- 
Summa 9.990:-- 
 

 
Exempel 2 – Kista med bårtäcke 
Detta alternativ innebär att en begravningsceremoni äger rum. Kistan är en enkel kista i 
traditionell form som täcks med bårtäcke. Gravsättning sker i minneslund. 
Enkel kista traditionell form, Spån nr 05 5.030:-- 
Omhändertagande av avliden/kistläggning 1.395:-- 
Begravningsbil och bärare vid bisättning (lager-sjukhus-bis.lokal) 2.985:-- 
Blomsterförteckning fr.   550:-- 
Representant vid begravningen ca.   2.650:-- 
Byråns arbetskostnad (i exemplet har vi räknat med 7.350:--) ca. 5.900-8.900:-- 
Summa                              19.960:-- 
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Exempel 3 – Kista med kistdekoration 
Detta alternativ innebär att en begravningsceremoni äger rum. Kistan är av traditionell form och 
dekoreras med blommor. Gravsättning sker i urngrav (om gravsättning sker i 
minneslund/askgrav/havet eller liknande avgår priset för urnan). 
Kista Bas nr 10 brun eller antikvit 6.805:-- 
Urna (förgängligt material) Horisont nr 210    485:-- 
Omhändertagande av avliden/kistläggning 1.395:-- 
Begravningsbil och bärare vid bisättning (lager-sjukhus-bis.lokal) 2.985:-- 
Kistdekoration i bukettform, traditionellt bunden fr.  1.500:-- 
Blomsterförteckning fr.    550:-- 
Representant vid begravningen ca. 2.650:-- 
Byråns arbetskostnad (i exemplet har vi räknat med 7.450:--) ca. 5.900-8.900:-- 
Summa       23.820:-- 
 

 

Exempel 4 – Ekkista med kistdekoration 
Detta alternativ innebär att en begravningsceremoni äger rum. Kistan är av ek i traditionell form 
och dekoreras med blommor. Gravsättning sker i kistgrav. 
Kista Kontur 44 ek 13.200:-- 
Omhändertagande av avliden/kistläggnin    1.395:-- 
Begravningsbil och bärare vid bisättning (lager-sjukhus-bis.lokal) 2.985:-- 
Kistdekoration, stor som täcker hela locket  3.000:-- 
Blomsterförteckning fr.    550:-- 
Representant vid begravningen ca. 2.650:-- 
Byråns arbetskostnad (i exemplet har vi räknat med 7.450:--) ca. 5.900-8.900:-- 
Summa       31.530:-- 
 

 

Exempel 5 – När det saknas medel till begravningen 
Om en avliden person saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnaderna kan 
de anhöriga ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Man får då hjälp med de kostnader 
som behövs för att ordna en begravning för den avlidne. Om man vill kan man som anhörig köpa 
till och själv betala för varor eller tjänster som kommunen inte betalar. Kontakta oss gärna för mer 
information. 
Normalt betalar kommunen följande poster: 
Kista  
Urna  
Omhändertagande av avliden/kistläggning  
Begravningsbil och bärare vid bisättning (lager-sjukhus-bis.lokal)  
Liten blomsterbukett 
Dödsannons maximalt 70 mm lång  
Representant vid begravningen  
Byråns arbetskostnad 
Summa       Enligt avtal med kommunen 
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