
Prisopplysninger

a) Prisliste

Kister

Kiste i ubehandlet furu kr 5995

Standard hvitlakkert kiste kr 9995

Ekstra bred og lang hvitlakkert kiste kr 15990

Naturkiste, hvitlasert kr 13990

Urner

Bark kr 995

Ovum, hvitlasert kr 1990

Sand kr 2490

Trykksaker

Programhefter, 50 stk kr 2290

Programhefter, 100 stk kr 2790

Programhefter, 150 stk kr 3290

Takkekort, 25 stk kr 795

Takkekort, 50 stk kr 895

Andre produkter og tjenester

Bringing av tomkiste kr 1595

Bringing av tomkiste uten påfølgende overføring kr 2500

Transport av avdøde (per kjøring, inntil 20 km) kr 4695

Transporttillegg utover første 20 km, per time kr 895

Transporttillegg utover første 20 km, per km kr 20

Bårehenting-/akutt utrykning innen kl. 08-16, innen 20 km fra Ullevål kr 6800

Bårehenting-/akutt utrykning innen kl. 16-21, innen 20 km fra Ullevål kr 6900

Bårehenting-/akutt utrykning innen kl. 21-08 og helg/HH, innen 20 km fra Ullevål kr 7950

Bårehenting-/akutt utrykning, tillegg 20-35 km fra Ullevål Dobbelt sats

Nedlegging i kiste kr 995

Enkelt stell kr 395

Utvidet stell kr 1195

Timespris personlig begravesesrådgiver kr 995

Klargjøring til seremoni og opprydning i etterkant, tilrettelagt seremonirom kr 2495

Vertskap seremoni kr 1995

Byråets honorar, avgiftsfri del kr 1296

Byråets honorar, avgiftspliktig del kr 1620

b) Prisoversikt for gravferdstjenester
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Begravelse med seremoni Fra Til

Kiste kr 5995 kr	 49995

Stell og nedlegging kiste kr 995 kr	 2685

Bringing av tomkiste kr 1595 kr	 2500

Båre-/kistetransport kr 4695 kr	 4695

Klargjøring til seremoni og opprydning i etterkant, 
tilrettelagt seremonirom

kr 2495 kr	 5990

Byråets honorar kr 2916 kr	 2916

Sum begravelse med seremoni kr 18691 kr	 68781

Tilvalg seremoni Fra Til

Vertskap til seremoni kr 1995 kr	 1995

50 programhefter kr 2290 kr	 2290

Blomsterbukett til kisten kr 695 kr	 5995

Dødsannonse Aftenposten (75mm) kr 3788 kr	 3788

Sum tilvalg seremoni kr 8768 kr	 14068

Sum seremoni og tilvalg kr 27459 kr	 82849

c) Gravferdsstønad og refusjon av båretransportkonstander

Folketrygdeloven kan gi rettigheter til kompensasjon for utgifter til gravferd. Eksempelvis kan NAV 
dekke båretransportkostnader ved samlet båretransport over 20 km og innvilge behovsprøvd 
gravferdsstønad. For avdøde under 18 år kan stønad innvilges uten prøving. Byråets rådgiver kan 
hjelpe med søknaden. 

Egenandel båretransport kr 2601

Maksbeløp stønad kr 26011
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