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Kammarkollegiets föreskrifter om taxa
vid begravningsclearing 2010;

Utkom från trycket
den 25 augusti 2009

beslutade den 15 juli 2009.
Med stöd av 46 § begravningsförordningen (1990:1147) fastställer
Kammarkollegiet följande taxa enligt vilken ersättning ska betalas för de
tjänster som anges i 9 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144) när en huvudman enligt 9 kap. 10 eller 11 § begravningslagen ska ersätta någon som
tillhandahållit dessa tjänster.
Gravplats eller motsvarande på allmän eller enskild begravningsplats
under en tid av 25 år
Tillhandahållande av gravplats
Kistgravplats
6 400 kr
Urngravplats
1 700 kr
Förlängning av tid för gravplats
Om gravsättning sker i en redan upplåten grav ska upplåtelsetiden förlängas
så att den uppgår till 25 år för den aktuella gravsättningen.
Förlängningsavgift kistgravplats	  250 kr/år
Förlängningsavgift urngravplats	  70 kr/år
Transport
Beloppen avser ersättning för samtliga transporter från det att huvudmannen
övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett. Undantag
görs av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte
transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
Kistbegravning
Ersättning för transporter fram till gravsättning på
– begravningsplats i anslutning till lokalen för
begravningsceremonin
–	begravningsplats som inte ligger i anslutning
till lokalen för begravningsceremonin.

1 000 kr
1 500 kr
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KAMFS 2009:3 Begravning med kremering
Ersättning för transporter av kistan fram till
krematoriet när begravningsceremonin sker i lokal
som inte ligger i anslutning till krematoriet men inom
förvaltningsområdet.
1 500 kr
Ersättning för transporter av kistan fram till
krematoriet när ett krematorium utanför
förvaltningsområdet anlitas.
2 000 kr
Transport av urna från krematorium till separat
begravningsplats.	  400 kr
Ersättning utgår inte för
– kisttransport när begravningsceremonin sker i en lokal som ligger i
anslutning till krematoriet
– urntransport när gravsättning sker på en begravningsplats i anslutning till
krematoriet.
Gravsättning
Beloppen avser gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och
iordningställande av öppnade gravar.
Kistgrav
4 600 kr
Urngrav	  700 kr
Taxan för urngrav tillämpas också vid annan gravsättning där anhörig eller
annan närstående har rätt att närvara. Den tillämpas oberoende av om annan
än huvudmannen helt eller delvis svarar för placeringen av stoftet eller askan
i graven.
Placering eller utströende av aska i minneslund.	  200 kr
Taxan tillämpas för gravsättning i minneslund eller motsvarande gravskick
om anhörig eller annan närstående inte får närvara vid gravsättningen.
Tjältining vid extremt tjäldjup.	  700 kr
Extremt tjäldjup betyder att marken är frusen till ett djup av minst 1,2 meter.
Taxan kan endast användas i kombination med taxan för gravöppning av
kistgrav.
Särskild lokal för förvaring och visning av stoftet	  300 kr
Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler	  600 kr
Kremering

2 000 kr

Den fastställda taxan ska gälla för dödsfall som inträffar under 2010. För
dödsfall dessförinnan gäller äldre taxa.
BERTIL KALLNER
Lotta Danin
2

Edita Stockholm 2009

