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Gravskötsel 2021
En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som
ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsenheten och gravrättsinnehavarna.
Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan kyrkogårdsenheten
ansvarar för övriga delar av begravningsplatsen. Som gravrättsinnehavare
kan du välja att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsenheten ett
skötseluppdrag.

Ettårsavtal
Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning, ett år i
taget, så länge avtalet inte sagts upp. Uppsägning av avtalet ska ske
skriftligt senast tre månader före avtalstidens utgång. Fakturan skickas
ut i början av året eller vid nytecknande av avtal så snart det skrivits
på av bägge parter. Avgift på produkter och tjänster som ingår i avtalen framgår av vid var tid gällande prislista och justeras årligen.
Finns fler än en gravrättsinnehavare antecknad för aktuell grav förutsätts dessa vara eniga innan gravskötselavtal tecknas. Avtalet måste
undertecknas av minst en av gravrättsinnehavarna. Kommer det till
Kyrkogårdsenhetens kännedom att gravrättsinnehavarna ej är eniga
kan Gävle församling kräva att samtliga parter undertecknar avtalet
innan avtal anses vara ingånget.

Avräkningsavtal
Avtal tecknas för gravskötsel under flera år. Avsättning sker på ett
konto tillhörande gravplatsen. Skötsel och plantering sker så länge inbetalda medel räcker. Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan
avsatta medel är förbrukade. För att nytt avtal skall kunna tecknas
måste gamla avtal lösas in eller vara utgångna. Fast belopp mot faktura
avräknas mot erlagt belopp med vid var till gällande prislista.
Administrationsavgift tillkommer på 60 kronor per år.

Gravskötselavtal
Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att Kyrkogårdsenheten garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick. Gravar
som har planteringsyta med gravskötsel Nivå I kan anses ovårdade om
gravrättsinnehavaren inte sköter och rensar planteringsytan. Samtliga
gravar kan anses ovårdade om före detta stående gravanordning förblir
liggande på graven utan åtgärd.

Gravlyktor och ljus m.m.
Gravlyktor och gravljus får sättas på gravplatsen med fördel under
perioden 1 oktober – 30 april för att underlätta skötselarbetet och
minska brandrisken samt att lyktan skadas. Om gravlyktor står kvar
under övrig tid kan de utgöra ett hinder för gravskötseln. Av arbetsmiljöskäl är det inte tillåtet att smycka med föremål av glas, porslin,
marschaller eller lösa stenar i rabattplanteringsytans ytterkant.

För dig som sköter graven själv
Om du väljer att själv sköta om graven måste du tänka på att du ska
putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs.
Kyrkogårdsenheten förbehåller sig rätten att tacka nej till skötseluppdrag som bedöms svårutförda beroende på materialutformning
på gravanordning, materialval eller annat som försvårar ett rationellt
arbete eller gott skötselresultat
Kyrkogårdsenheten kan också tacka nej till eller avsäga sig skötseluppdrag på grund av att materialutformning hos gravanordning eller
materialval på graven kan förorsaka skada på personal eller kyrkogårdsbesökare i samband med skötselarbete.

Tvätt av gravsten
Kyrkogårdsenheten utför miljövänlig tvätt av gravstenar, enbart högtrycksspolning med hetvatten. Tvättning av gravstenar utförs under
frostfri säsong, vår, sommar och höst men vi tar emot beställningar
året om. Vänligen observera att ifylld text med förgyllning eller färg
kan försämras i samband med utfört arbete.

Grundskötsel, Nivå I
Kan ej kombineras med plantering
Gräsgrav: Klippning av gräsyta inkl. puts runt gravanordning
samt vårstädning, riktning av gravanordning på grund av
sättningar.

350 kr

Grusgrav: Ogräsrensning och krattning av grusyta samt
vårstädning, riktning av gravanordning på grund av sättningar.
I Nivå I ingår ej mönsterkrattning.

550 kr

Inhägnad* gravplats i gräsyta: Klippning av gräsyta inkl.
puts runt gravanordning samt vårstädning, riktning av
gravanordning på grund av sättningar.

550 kr

Med riktning av gravanordning anses underhållet så att gravanordningen
står rakt efter exempelvis en gravsättning. Detta förutsätter att gravanordningen har en av Centrala Gravvårds Kommittén godkänd förankring.
Med riktning av gravanordning avses inte åtgärder som beror på bristfälligt utförda monteringsarbeten. En bedömning utförs i varje enskilt
fall av kyrkogårdsenheten innan eventuellt arbete utförs.
Inhägnad* kan bestå av gravram, staket, häck eller liknande som omgärdar gravplatsen.

Grundskötsel, Nivå II
Kan kombineras med plantering
Omfattar Nivå I med tillägget, beskärning av växter inom gravplatsen,
gödsling av planteringsyta, ogräsrensning inklusive puts av blommor i
planteringsyta samt borttagande av vasblommor.
Skötsel av urngrav

625 kr

Skötsel av gräsyta eller gravplats i grus,
inkl mönsterkrattning

940 kr

Skötsel av inhägnad* gravplats i gräsyta

1100 kr

Inhägnad* kan bestå av gravram, staket, häck eller liknande som omgärdar gravplatsen.

Plantering
Vårplantering
Penséer

20 kr/st
(minst 5 st)

Sommarplantering
Kyrkogårdsenheten komponerar växtsammansättning med hänsyn till plats,
lämplighet och variation.

55 kr/st
(minst 5 st)

Höstplantering
Ljung		

35 kr/st
(minst 2 st)

Gravskötselkostnaderna fastställs av kyrkofullmäktige i
november varje år. Innan beslut är fattat kan skötselavgiften
nästa skötselsäsong ej meddelas.
Vanligt är att kostnaden ökar med ungefär tre procent per år.
Utifrån detta kan du själv göra en ungefärlig uppskattning av
prisutvecklingen.

Tidsplan
*
*
*
*

Plantering av penséer sker under april.
Plantering av sommarblommor sker under juni, färdigt till midsommar.
Borttagning av sommarblommor påbörjas i slutet av september.
Plantering av ljung sker under oktober.

Kyrkogårdsenheten komponerar växtsammansättning med hänsyn till
plats, lämplighet och variation.

Anläggningsarbeten och tilläggstjänster 2021
* Anläggande av planteringsyta			
* Borttagande av planteringsyta 			
* Iordningsställande av gravplats
efter vanvård 					
* Gravstenstvätt, livsten max 0,99 kvm
(ej kapitäl eller pelare) 				
* Gravstenstvätt, livsten max 0,99 kvm
(ej kapitäl eller pelare) med gravram 		
* Gravstenstvätt, övriga Offert			
* Ljuständning inkl. ljus 				
* Extra ljus på samma grav vid samma tillfälle

500 kr
500 kr
500 kr
630 kr
820 kr
----80 kr
40 kr/st

Övriga beställningsarbeten så som borttagande av
växtmaterial debiteras efter kostnadsförslag.
Anläggning av planteringsyta vid ny upplåtelse av gravplats är kostnadsfri.

Vi kan bland annat erbjuda
* Skötselåtagande och plantering av vår, sommar och höstblommor
på gravplatser.
* Enbart skötselåtagande på gravplatser där ni planterar själva eller
planteringsyta saknas.
* Grästrimning runt grav med gravanordning och/eller planteringsyta.

Betalningssätt
Det finns två sätt att betala för anlitandet av Kyrkogårdsenheten för
gravskötsel och planteringar:
* Årsvis genom faktura (fakturering under januari-februari vaje år,
förskottsvis betalning). Årsavtal förlängs automatiskt ett år i
taget,enligt vid var tid gällande prislista, om uppsägning ej har
skett samt förutsatt att tidigare års faktura betalats.
* Inbetalning för flerårsåtagande till avräkningskonto efter tecknande
av avtal. Kyrkogårdsenheten avräknar en gång om året,
enligt vid var tid gällande prislista för beställda tjänster enligt avtal.

Så beställer du skötsel (Svenska kyrkans avtal)
Som gravrättsinnehavare kan du enkelt beställa gravskötsel via
www.svenskagravar.se genom att söka rätt på aktuell grav via
hemsidans sökfunktion.
Det går lika bra att kontakta oss via telefon eller e-post.
Observera att det endast är registrerad gravrättsinnehavare som kan
beställa gravskötsel och ingå gravskötselavtal.
Se kontaktuppgifter på baksidan.

Kyrkogårdsenhetens kontaktuppgifter
Expeditions- och telefontider
Måndag – torsdag 09.30–15.00
Fredag 		09.30–14.00
Lunchstängt 		
12.00–13.00
Under sommarens alla dagar 09.30–12.00
Telefon
026 - 17 05 60
E-post
gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se
Beställ på nätet
www.svenskagravar.se
Postadress
Kyrkogårdsenheten
Box 1423
801 38 Gävle

