AVGIFTER I SAMBAND MED BEGRAVNING 2021
Kostnaderna som uppstår i samband med jordfästning täcks med medel från kyrkoskatten, dvs. prästens,
kantorns och församlingsmästarens löner. Avgifter som faktureras skilt är; förvaring av den avlidna, inlösning
av gravplats, grävning och täckning, flyttning av minnesstenen och eventuellt hyra av lokal.
GRAVPLATS
En gravplats räcker för en kista eller flera urnor. I samband med begravningen kan man reservera gravplats
åt änkan/änklingen och till andra familjemedlemmar. Gravplatserna faktureras i samband med
reserveringen. Gravrätten gäller i 25 eller 50 år. Det är möjligt att förlänga gravrätten med högst 25 år. Vid
begravningen skall det återstå minst 20 år av gravrätten (graven ska vara orörd i minst 20 år). Det går att lösa
in tilläggsår enligt prislistan.
Gravplatsen är gratis för krigsveteranerna men för veteranens familjemedlemmar gäller normala avgifter.
Dessa börjar gälla då man tar veteranens plats på nytt i användning.
AVGIFTER FÖR GRAVPLATS
Grav 25 år (1x2m)
Grav 50 år (1x2m)
Förlängning av gravrätt 25 år
Förlängning i samband med begr.
Plats för aska i minneslunden

Kristinestadsbor
100 €
200 €
100 €
4 € /år
0€

GRAVGRÄVNINGSAVGIFTER
Kistgrav, grävning, täckning, återställande
Barngrav grävning, täckning, återställande
Urnenedläggning, grävning, täckning
Nedgrävning av aska i minneslunden
Omkostnader i samband med begravning

330 €
100 €
80 €
20 €
80 €

Från annan ort
200 €
400 €
200 €
8 / € år
0€

330 €
100 €
80 €
20 €
80 €

(fakturering, bokföring, el, km-ersättning)

FLYTTNING OCH ÅTERSTÄLLNING AV GRAVSTEN, UPPRIKTNING
Liten och mellanstor minnessten
50 €
50 €
Stor eller svårformad sten, maskinarbete
150 €
150 €
Flyttning och återställning av kantsten*
arbetskarl 30 €/h + maskinhyra 75€/h
* Om man avstår från kantstenarna, sköter kyrkliga samfälligheten om borttagningen gratis
UNDERHÅLL AV GRAVEN
Man kan beställa sommarskötsel till graven. Se skild prislista under Gravskötsel.
MINNESLUNDENS NAMNSKYLTAR

Namnbricka (10x4 cm) 45 € och gravering 30 €

HYROR

Kristinestad
s-bor

Person skriven
på annan ort

Befolkningsreg.

Gravkapell
Bårhus
Kyrka

0€
0€
0€

30 €
30 €
0€

150 €
150 €
300 €

