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Avtal om kremationstjänster 
 

Parter 
Mellan xxxxxxx”nedan kallad krematorieägaren” och yyyyyyy Pastorat ”nedan kallad 

huvudman” har följande avtal ingåtts. 

 

§ 1 Omfattning 
Huvudmannen förbinder sig att till Krematorieägaren lämna alla hos Huvudmannen 

avlidna som var folkbokförda där och som skall kremeras. Undantag får göras för 

avliden, som själv före sin död, eller vars anhöriga uttryckligen angivit att kremering 

skall ske på annan plats. 

 

Krematorieägaren åtar sig att för Huvudmannens räkning utföra kremationstjänster i 

zzzzzz krematorium. Krematoriet är utrustat med godkänd rökgasreningsanläggning, 

samt antagit etiska regler för krematorieverksamheten. 

 

I tjänsten ingår, förutom kremation, förvaring av avliden i därför avsedd lokal i 

avvaktan på kremering, och fyllning av askan i medförd urna eller annat godkänt kärl. I 

de fall gravsättning skall ske i minneslund, eller urna inte är medförd tillhandahålles 

askkartong. 

 

Antalet kremationer från huvudman beräknas per år uppgå till ca ……… st. 

 

Avliden skall senast 22 dagar efter dödsfallet tillsammans med nödvändiga handlingar 

och urna vara avlämnad på krematoriet, om inte anstånd med kremering har beviljats av 

skatteverket. 

 

Kremationen skall i normalfallet vara utförd inom 5 arbetsdagar efter det att avliden och 

därtill nödvändiga handlingar för kremation har anlänt till krematoriet, samt senast inom 

en månad efter dödsfallet. 

 

§ 2 Transporter 
Alternativ 1 

Huvudmannen svarar för transport av kista till krematoriet samt återtransport av urnor 

och ask kartonger. 

 

Utföres transporten med av oss godkänd transportör har denne tillgång till kylen för 

förvaring av kista. Utföres transporten av annan transportör kontaktas krematoriet under 

kontorstid för uppgift om tid för mottagning av kista. 

 

Alternativ 2 

Krematorieägaren svarar för transport av kista till krematoriet från Huvudmannens lokal 

för förvaring av stoft, samt återtransport av urnor och ask kartonger. 
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Uppdraget regleras i separat avtal gällande transportuppdrag, mellan krematorieägaren 

och huvudman. 

 

§ 3 Ekonomisk ersättning, fakturering 
Huvudmannen ersätter Krematorieägaren under avtalsperioden enligt följande, 

Avgiften för varje utförd kremation uppgår till xxxx kronor. 

 

Avgiften regleras varje år i januari enligt arbetskraftskostnadsindex. 

 

Krematorieägaren fakturerar Huvudmannen en gång per månad  

med betalningsvillkor 30 dagar. 

 

§ 4 Avtalstid 
Avtalet omfattar perioden den aaaaaa till bbbbbb. Avtalet förlängs med 2 år i taget om 

inte avtalet sägs upp av endera parten senast 6 månader före avtalstidens utgång. 

 

§ 5 Driftsavbrott 
Uppkommer långvarit avbrott i driften hos Krematorieägaren, oavsett orsak till avbrott,  

är denne skyldig att hänvisa Huvudmannen till annat fungerande krematorium och 

därvid utföra av Huvudmannen beställd kremation i enlighet med punkt 5.1 och 5.2. 

 

Under förutsättning att kremation sker vid anläggning som Krematorieägaren hänvisat 

till, svarar Krematorieägaren för eventuella merkostnader som uppstår för 

Huvudmannen i fråga om transporter och förvaring av Kista i avvaktan på kremation 

samt själva kremationen i förhållande till ovan överenskommet pris. 

För Kista som redan lämnats av Huvudmannen till Krematorieägaren, när driftavbrottet 

inträffar, svarar Krematorieägaren för att kremering (innefattandes eventuella 

delmoment såsom transport och förvaring av Kista i avvaktan på kremation) sker vid 

annat krematorium enligt ovan överenskommet pris. 

 

§ 6 Force majeure 
Krematorieägaren svarar inte för störningar som beror på myndigheters åtgärder, strejk, 

lockout, naturkatastrof, krig eller annan liknande händelse varöver krematorieägaren 

inte kunnat råda. 

 

§ 7 Hävning av avtalet 
Inträffar händelser enlig § 6 som inte är att hänföra till driftavbrott enligt § 5, och 

krematorieägaren inte kan fullgöra sina åtaganden, upphör avtalet omgående att gälla 

utan beaktande av vad som stadgas i § 4. 

 



3 

 

§ 8 Tvist 
En eventuell tvist i anledning av Avtalet, ska i första hand lösas i sämja mellan Parterna. 

Lyckas Parterna inte nå en överenskommelse, ska tvisten lösas enligt rättegångsbalkens 

bestämmelser om tvistemål.  

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Datum aaaa-bb-cccc   Datum aaaa-bb-cccc 

 

För xxxxxxx    För yyyyyyyy 

 

…………………………………  ………………………………. 

 


