
GRAVAR OCH GRAVSKÖTSEL
information med taxor och avgifter 2022

BÖDA • HÖGBY• KÄLLA• PERSNÄS• FÖRA• ALBÖKE• LÖT• KÖPING• BREDSÄTTRA 
EGBY• BORGHOLM• RÄPPLINGE• HÖGSRUM• GÄRDSLÖSA• LÅNGLÖT• RUNSTEN



En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form 
av gravsättning man ska välja. Det viktigaste att tänka på är att en 
gravsättning skall göras enligt den avlidnes önskemål. Med gravskick 
menas hur den avlidne gravsätts. Här ges en kortfattad förklaring till 
de olika typerna vi kan erbjuda:

GRAVSKICK

På en kistgrav/urngravplats finns utrymme för en eller flera kistor och 
urnor. Vissa kyrkogårdar har speciella kvarter avsedda enbart för urn-
gravar. Gravrättsinnehavaren ansvarar själv för att förse gravplatsen 
med gravsten(inget krav) och bestämmer över gravplatsens rabatt och 
plantering. 
 
En ny gravplats upplåts med gravrätt för 25 år. Sker ny gravsättning 
inom samma gravplats förlängs gravrätten med automatik. Möjlighet 
ges också att förnya gravrätten mot en avgift.

KISTGRAV/ URNGRAV

En minneslund är ett gemensamt 
område för nedgrävning av askor. 
Detta är en anonym gravsättning 
och det finns ingen plats för namn 
på gravsatta. Enskilda plantering-
ar är inte tillåtet, istället finns en 
gemensam smyckningsplats där 
anhöriga kan placera snittblommor 
och ljus.
 
Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och 
utförs av kyrkogårdspersonalen under värdiga former utan att  
anhöriga närvarar. Som bekräftelse på att gravsättning skett skickas 
ett minnesbrev till den anhörig som beställt uppdraget.
Minneslund finns på de flesta kyrkogårdar dock ej Persnäs och Löt.

MINNESLUND

Minneslunden i Bredsättra

Förnyelse av gravrätt, 
utan samband med ny gravsättning för en tid om 15 år  1 000 kr



Askgravplatser är ett alternativ för 
gravsättning som kan ses som ett 
mellanting av konventionell grav-
plats och minneslund/askgravlund. 
Den enskilda gravplatsen är utmärkt 
och du som anhörig får vara med vid 
gravsättningen. 

Området med askgravplatser på Källa, Persnäs, Löt och Högsrums 

kyrkogårdar har en gemensam smyckningsplats och minnessten för 
namnskyltar. Askgravplatserna ”Vågen” på Borgholms kyrkogård är 
försedda med minnesstenar vid respektive gravplats.    

"Vågen" i Borgholm

ASKGRAVPLATS

3500 kr 

Upplåtelse av askgravplats   

Priserna avser skötsel och upplåtelse i 25 år 
inkl namnskylt

på Persnäs, Källa, Löt  
och Högsrums kyrkogårdar       

inom området ”Vågen” på  
Borgholms kyrkogård        6200 kr

Förnyelse av gravrätt, 
utan samband med ny gravsättning för en tid om 15 år  1 000 kr

Den gemensamma askgravlunden är belägen inom ett avgränsat om-
råde på kyrkogården med egen smyckningsplats där skyltar med de 
bortgångnas namn, födelse-och dödsdatum sätts upp. Gravsättning 
sker vid lämplig årstid utan anhöriga under värdiga former av personal 
på kyrkogården. När gravsättning skett skickas ett minnesbrev till den 
anhörig som beställt gravsättningen. 
 
En engångsavgift på 2500 kr tas ut vid gravsättning i askgravlunden 
vilket täcker kostnaden för namnskylt och del av den kollektiva sköt-
seln av området. Askgravlund finns f n endast på Runstens kyrkogård.   

ASKGRAVLUND

Förnyelse av gravrätt, 
utan samband med ny gravsättning för en tid om 15 år  1 000 kr



SKÖTSEL AV GRAVPLATS

• Plantering av sommarblommor i slutet av maj

• Rengöring av planteringslåda. Byte av jord
       och sugband 

• Vattning 
• Putsning av gräskanter mot planteringslådan 
       och i förekommande fall mot gravvårdar och   
       stensocklar
• Borttagning av vissna blommor ur vaser samt   
       borttagning av vinterdekorationer

Skötsel av gravplats avser att hålla gravplatsen  
i ordnat och värdigt skick och omfattas av  
följande arbetsmoment:

Samtliga gravskötselavtal erbjuds med planterings- 
låda. Saknas planteringslåda ingår hyra/lån av låda 
samt nedgrävning av densamma i årsavgiften.  
Övrig yta på gravplatsen sås igen med gräs. 



SKÖTSEL AV GRAVPLATS ÅRSSKÖTSEL AV GRAVPLATS

Avtalet gäller för ett år (kalenderår) med automatisk  
förlängning ett år i taget under gravrättstiden. Skötsel- 
avgiften betalas i förskott enligt den faktura som årligen 
skickas till gravrättsinnehavaren. Planerad plantering kan 
skjutas upp pga av kyla om det behövs.
 
Årsavgift för 2022            700 kr
inklusive sommarplantering

Tilläggstjänster
Ovanstående avtal om gravskötsel kan även kompletteras 
med vårplantering av penséer och utläggning av vinter-
krans mot en tillkommande avgift.

Vårplantering av penséer i mitten av april   275 kr/ år 
Utplantering av ljung, 3 st i början av okt        180  kr/ år 
Utläggning av vinterkrans i slutet av okt  225 kr/ år

Två avtalsalternativ:

1. ETTÅRSAVTAL

2. FLERÅRSAVTAL
Gravskötsel kan tecknas på maximalt 10 år, dock ej längre 
tid än gravrättstidens utgång. Kostnaden för det fler- 
åriga gravskötselavtalet beräknas utifrån skötsel- 
kostnaden år 2022 för valt vårdalternativ, multiplicerat 
med en årlig uppräkningsprocent (f n 4 %) och det antal 
år som skötselåtagandet gäller. 



Prisexempel, gravskötsel med planteringslåda inkl  
sommarplantering:

Vårdtid   5 år:   3 790 kr  
Vårdtid 10 år:  8 400 kr
   
Vid flerårsavtal gäller avtalet för den tid som avtalats 
och därefter så länge som kapitalet räcker, dock längst 
till gravrättstidens utgång. En avräkning görs varje år 
mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget.

Beställning av gravskötsel kan endast gravrättsinnehavaren göra. 



ÖVRIGA TJÄNSTER under året

Utplacering av gravljus, per st      50 kr   

Inköp och utläggning av snittbukett   300 kr

Tvättning av normalstor gravsten       395 kr            
(max 1,5 m²) Tvätt av gravsten i öländsk kalksten utförs ej.

För den som inte själv hinner gå 
till kyrkogården och vattna så 
ofta finns en praktisk lösning i 
form av en planteringslåda med 
en vattentank under.  

FÖRSÄLJNING AV PLANTERINGSLÅDOR

Planteringslåda 60 x 40 cm, 65 x 30 cm     

            40 x 30 cm eller ”halvmåne”  

700 kr

1095 krPlanteringslåda (60x40 cm, 65x30 cm)  
inkl jord och montering

Planteringslåda(40 x 30 cm eller ”halvmåne” )

inkl jord och montering    

650 kr

1045 kr



svenskakyrkan.se/norraoland

För mer information och tecknande av avtal kontakta: 
Pastoratets kansli        0485-153 00 
           0485-153 10
     
Östra kyrkogatan 9 
387 31 BORGHOLM 
norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se


