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Bestämmelser och taxor för Lysekils pastorat
Åtagande att vårda gravplats år 2019
Åtagandet gäller i
1)
2)
3)
4)

1 år (löpande, ny faktura skickas ut varje år)
5 år
10 år
Ett obestämt antal år dock lägst ett visst antal år

Fr.o.m. den tid som kyrkogårdsförvaltningen beslutar samt vederbörande gravrättsinnehavare eller
dennes ombud inbetalt fastställt belopp.
Taxa för vårdnadsåtagande/år
A Grusyta helgrav

410 kr

B Grusyta halvgrav

305 kr

C Skötsel rabatt helgrav

510 kr

D Skötsel rabatt halv-/urngrav

410 kr

E Plantering helgrav

510 kr

F Plantering halv-/urngrav

410 kr

G Plantering Perenn helgrav (endast 5-årsintervall)

610 kr

H Plantering Perenn halv-/urngrav (endast 5-årsintervall)

510 kr

I Vinterdekoration

205 kr

J Arbetskostnad extra / H

355 kr

K Planteringslåda liten

715 kr

L Planteringslåda stor

920 kr

Kyrkogårdsförvaltningen förbehåller sig rätten att kunna ändra alternativ för vår- och sommarblommor.
Efter beslut i kyrkogårdsförvaltningen utsändes faktura tillsammans med gravskötselavtal i två exemplar
varav det ena exemplaret av avtalet returneras påskrivet.
Betalningsvillkor: 30 dagar
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Den årliga skötseln består av:
A-B:

Krattning och rensning

C-D:

Vårstädning, putsning, rensning och vattning

E-F:

Plantering och borttagning av vårblommor och sommarblommor

G-H:

Plantering och borttagning av perenn växt

I:

Rustning och borttagning av vinterdekoration

J:

Timkostnad för personal vid mindre arbeten efter överenskommelse.

K:

Liten Emperilåda ca. 40 x 50 cm

L:

Stor Emperilåda ca. 40 x 80 cm

Graven skall vara välskött vid skötselåtagandets början.
Gravskötselavtalet omfattar inte arbeten i samband med gravsättning.
Tvättning och riktning av gravvårdar ingår inte i grundskötsel.
Taxor uppräknas årligen med KPI.
Pris för gravskötsel framtas enligt punkterna A-H och multipliceras därefter med det antal år
gravskötseln avser enligt punkterna 1-3. Betalning för hela gravskötseltiden görs i förskott.
Om punkt 4 använts så sätts ett valfritt belopp in på pastoratets gravskötselkonto dock lägst 1 000 kr
och högst 20 000 kr. Pris för gravskötsel framtas enligt punkterna A-H och dras årligen från detta konto.
Gravskötseltiden gäller per kalenderår.
Blankett för anhållan om övertagande av gravskötsel kan fås av kyrkogårdsförvaltningen,
telefon 0523-29 32 42.

Ifylld blankett för anhållan om gravskötsel skickas till
Lysekils pastorat
Övre Kyrkogatan 3
453 30 LYSEKIL
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