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Vårt uppdrag..
Varje begravning är, som den människa vi tar avsked av, unik. Vår uppgift är att tillsammans med er som
kund skapa en så minnesvärd begravning som möjligt. Det kräver ett stort personligt engagemang, lång
erfarenhet, gedigen kunskap och betydande resurser. Det är också det som är vårt löfte till er när ni ger
oss ert förtroende. Efter en inledande kontakt, oftast över telefon, träffas vi för ett samtal kring hur vi
kan hjälpa er. Vanligtvis sker mötet på något av våra kontor, men vi erbjuder också alltid kostnadsfria
hembesök. Under mötet går vi igenom de frågor som aktualiseras i samband med ett dödsfall och utifrån
era specifika önskemål formas vårt uppdrag. Vår målsättning är att er begravningsrådgivare ska följa er
genom hela vårt uppdrag för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.

Valmöjligheter och kostnader.
Det kan vara svårt att ge ett enkelt svar på vad det kostar att arrangera en begravning. Varje begravning
är unik och valmöjligheterna många. För att göra det enkelt för er som kund tillämpar vi en prissättning
utifrån ett grundarvode som innefattar en stor del av begravningsbyråns arbetskostnad. Vår målsättning
är att ha en så öppen och rättvis prissättning som möjligt och i den här prislistan har vi samlat översiktlig
information om priser för några av våra produkter och tjänster. Du är varmt välkommen att ställa frågor
samt resonera kring vilka kostnader som olika alternativ medför med din begravningsrådgivare.
Priserna inkluderar moms samt övriga lagstadgade avgifter.

Hämtning inom ort

Transporter

När någon avlider i sitt hem eller på särskilt
boende måste den avlidne transporteras till
ett bårhus. Detta regleras oftast via avtal
mellan transportör och Landsting eller
kommunen.

Begravningsbil och bärare från sjukhus/bårhus
till bisättningslokal. Övriga transporter inom
förvaltningsområdet betalas normalt av
huvudmannen.

Kistor och urnor

Zon 3: 2 950 kr
Zon 4: 3 350 kr

Priser och bilder på samtliga kistor och urnor
finns på våra kontor och på vår hemsida.

Zon 1: 1 795 kr
Zon 2: 2 150 kr

Kista: från 4 925 kr

Långtransport: Offert
Bärare vid kisthantering: 995 kr

Urna: från 1 550 kr

Utkörning av kista från lager till bårhus: 895 kr

Kistläggning

Kyrka eller kapell

Kistläggning innebär nedläggning av den
avlidne i kistan samt svepning eller påklädning
av egna kläder samt bäddning.

Dessa kostnader ersätts vanligtvis av kyrkoavgiften respektive begravningsavgiften.

Med svepskjorta: 1 390 kr
Påklädning av egna kläder: 1 895 kr
Befintliga kläder: 1 090 kr

Officiant vid begravningen

Personligt avsked
Vill man ta ett sista farväl så kan vi hjälpa er
med det. Detta sker oftast på sjukhusets
bårhus på en bår alternativt i ett kapell/
bisättningsrum när den avlidne är kistlagd.
Dagtid: 1 495 kr
Kväll och helg: 2 650 kr
Bokningsarvode: 585 kr

Församlingspräst ingår för medlem i svenska
kyrkan.
Borgerlig officiant: från 0 – 4950 kr

Dödsannonser

Representanten vid begravningen

Dödsannonser varierar i pris beroende
på tidning och utförande. Vi hjälper dig med
framtagande av korrektur och införande.

Uppdraget innebär förutom resa till och från
kyrkan/kapellet ett helhetsansvar tillsammans
med övrig personal som är i tjänst för att
säkerställa att allt blir som ni önskat. Väl på plats
kontrollerar vi bland annat den avlidnes identitet.
Vi har dialog med övrig personal som medverkar
under akten och går igenom det program som är
planerat. Representanten ansvarar även för
iordningställande av blomsterarrangemang och
ljus samt att dokumentera blomsterhälsningar och
helhetsbilden av arrangemanget.

Framtagande av korrektur: 585 kr
Dödsannons: från ca 3-4 000 kr
Familjesidan.se: 385 kr

Musiker
Församlingsorganist ingår för medlemmar
i svenska kyrkan.

Representant (vardagar): 2 650 kr
Solister och musiker: från 3 500 kr
Bokningsarvode: 585 kr

Blommor och dekorationer
Vi hjälper till att förmedla beställningar av
blommor. Se vår separata floristbroshyr eller
vår hemsida för mer information.
Kistdekoration: från ca 2 000 kr
Lösbunden bukett: från ca 500 kr
Stående sorgedekoration från 900 kr
Textade band: 275 kr
Textade kort: 0 kr
Handbukett: från 65 kr

Programblad
Välj mellan klassiska programkort med en enkel
symbol eller mer kreativa kort med dekorationer
och bilder. Vi hjälper dig med förslag och idéer.
Framtagande av programblad: 585 kr
Programblad 20 st: från 1 090 kr

Minnesalbum
En minnesbok med programmet från begravningen
med foton, blomsterhälsningar och dödsannonsen.
Minnesalbum: 750 kr / st

Tackkort
Välj ett tackkort som passar ihop med
programkortet för begravningen där du själv
bestämmer text eller ett färdigtryckt kort.
Framtagande av tackkort: 585 kr
Enkla tackkort: från 325 kr

Juridiska tjänster
Kontakta våra jurister för mer information och
prisuppgift.
Bouppteckning: 1 895 kr / tim
Testamente: från 3 500 kr
Framtidsfullmakt: 4 500 kr
Bokningsarvode: 585 kr

Försäkringsinventering
Komplett genomgång som visar om det
finns försäkringsmedel som faller ut samt
med vilket belopp.
Försäkringsinventering: 2 995 kr
Bokningsarvode: 585 kr

Representant (helg): 5 300 kr

Bärare vid begravningen
Bärare vid jordbegravning samt sänkning vid
graven ingår vanligen genom kyrkoavgiften.
Bärare vid jordbegravning vid borgerlig
begravning alt. annat trossamfund:
6 stycken erfordras á 1 090 kr: 6 540 kr

Minnesstund
De flesta församlingar erbjuder lokal för
minnesstunden kostnadsfritt.
Bokningsarvode: 585 kr
Mottagning av anmälningar: 685 kr
Hyra av lokal: från 0 kr
Kuvertpris förtäring: från ca 195 kr
Värd från begravningsbyrån: 1 995 kr

Kremation och gravsättning
Gravplats, gravöppning samt kremation ersätts
vanligen genom begravningsavgiften.

Gravvårdar
Gravvårdar finns i sten, glas, smide och trä.
Vi hjälper dig gärna att diskutera olika alternativ
samt ta fram prisförslag.
Ny inskription: från 5 000 kr
Ny sten: från ca 7 000 kr
Bokningsarvode: 585 kr

Begravningsbyråns arvode
Vår arbetskostnad avser vårt huvudsakliga arbete i
begravningsuppdraget och baseras på den
tidsåtgång som begravningsrådgivaren lägger ner
för dödsboets räkning. Arbetet innebär rådgivning
vid vårt möte, efterföljande kontakter med
beställaren samt ett helhetsansvar för uppdragets
genomförande så att allt ska fungera på bästa
sätt. Utöver rådgivning, kontakt med beställare
och övriga anhöriga ansvarar vi över samtliga
bokningar, bekräftelser och kvalitetskontroller.
Arbetskostnaden ska spegla den arbetsinsats vi
gör i varje enskilt ärende.
Byråns arbetskostnad: 5 895 kr

Prisexempel
Nedan följer några prisexempel. Detta är exempel på hur begravningskostnaderna ofta kan bli i praktiken. Alternativen
ska ej ses som ”paket” då varje begravning utformas unikt av kunden med stöd av våra begravningsrådgivare. Våra
kunder får alltid en dokumentation över begravningen där all information är samlad. I dokumentationen finns även en
preliminär prisuppgift som ger en god bild över vad begravningen kommer att kosta.

Traditionell begravning

Begravning med båårtäcke

Kista Enkel brun
Urna bark grön
Kistdekoration
Hög begravningsdekoration
Minnesstund – 25 personer
Dödsannons cirka pris
Programkort – 25 st
Kistläggning och omhändertagande
Begravningsbil
Bärare vid hantering av kista
Utkörning av kista från lager till bårhus
Arbetskostnad
Representant vid begravningen

Transportkista för bårtäcke
Urna Alfa vit
Hög begravningsdekoration
Dödsannons cirka pris
Kistläggning och omhändertagande
Begravningsbil – bårhus till ceremonilokal
Bärare vid hantering av kista
Utkörning av kista från lager till bårhus
Arbetskostnad
Representant vid begravningen

Totalt:

6 850 kr
1 650 kr
2 000 kr
1 500 kr
4 875 kr
5 000 kr
1 100 kr
1 090 kr
1 795 kr
995 kr
895 kr
7 650 kr
2 650 kr

Totalt:

4 925 kr
1 650 kr
1 500 kr
3 000 kr
1 090 kr
1 795 kr
995 kr
895 kr
6 480 kr
2 650 kr
24 980 kr

38 050 kr

Miljövänlig begravning
Utan begravningsceremoni
Vid begravning utan föregående begravningsceremoni
erbjuder vi ett fast pris som inkluderar administration,
bokningar, kista, kistläggning och transporter.
Totalt pris inkl askkärl för minneslund:

8 995 kr

Vi är ett familjeföretag med över 20 års erfarenhet och
erbjuder tjänster i livets viktigaste skeden. Vi blir anlitade
för att vi har ett personligt engagemang med hög
kompetens, omtanke och ett trevligt bemötande. Vi hoppas
vår kunskap och vårt fristående entreprenörskap tilltalar
dig som föredrar lokal samverkan, lokal förankring och en
familjeägd begravningsbyrå. Genom ett förtroendefullt
samarbete skapar vi trygghet och upplevelser du bär med
dig genom hela livet. Med juridisk service, boutredningar
och begravningar är vi din byrå för hela livet.

Kista Saga vit miljövänlig
9 900 kr
Urna Beyond Life Miljövänlig
1 650 kr
Kistdekoration Natur
2 000 kr
Minnesstund – 60 personer
4 875 kr
Dödsannons – www.familjesidan.se
385 kr
Programkort – 60 stycken
ca 1 400 kr
Kistläggning och omhändertagande
1 090 kr
Begravningsbil – bårhus till ceremonilokal 1 795 kr
Bärare vid hantering av kista
995 kr
Utkörning av kista från lager till bårhus
895 kr
Arbetskostnad
7 650 kr
Representant vid begravningen
2 650 kr
Minnesbok
750 kr
Totalt:

36 035 kr

08-520 205 15
www.nynashamnsbegravning.se

