
                                 

Hva koster egentlig en begravelse?                   
Dine valg avgjør hva en begravelse skal koste. Ingen begravelse behøver å 
koste mer enn hva du har råd til. Den vil uansett bli verdig og minnerik. 

Her har vi satt opp alternativer.   For komplett prisliste, se under. 
 

Byråets varer og tjenester Ingen seremoni Enkel  variant  Ofte valgt  
Kiste, komplett med utstyr Umalt spon 6490 Hvit spon 7290 Hvit profil 8970 

Nedlegg og stell  1200  1200  1200 

Transport inntil 20km*  2601  2601  2601 

Annonse og minneside på       
     byråets hjemmeside  0  0  0 

Byråets honorar**  2800  3750  3750 

Administrasjonskostnader  1900  2195  2195 

Assistanse i seremoni    1680  2520 

Utstyr i seremoni    600  600 

Programhefter   25stk enkle 500 50stk 4 sider 1500 

Sum byråets tjenester  14991  19816  23336 

       
Formidlede 
varer/tjenester 

      

Annonse, avisens takster   75mm Telen 1900 75mm Telen 1900 

Kistedekorasjon 3 røde roser 180 fra 1200 stor 3775 

Sum formidlet  180  3100  5675 

       
SUM  15171  22916  29011 

 
*NAV dekker transport over 20km til naturlig gravplass og/eller til krematorium. Egenandel: 2601 kr. 
Ved kremasjon tilkommer kremasjonsavgift til Rjukan krematorium: 5500kr. Inkludert standard urne. 
 
**Vårt honorar dekker planleggingssamtale, veiledning av skiftepapirer, forsikringer, oppfølgning frem mot 
seremoni. Korrespondanse med NAV og offentlige instanser. Minnebok, eller bilder fra seremonien på mail.  
 
Alt på et sted. Vi har eget steinverksted hvor vi foretar inskripsjon på eksisterende stein og salg av gravstein. Vi 
satser på personlig service og at færre mellomledd skal gi kunden økonomisk fordel. Se egen prisliste. 
Vi har 20 års opprettings garanti på gravsteinsarbeid utført av oss. 
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Prisliste                                                                                                       1.2.2022 
 

KISTER   
Toten T8 enkel Umalt spon 5500 

Toten T8 enkel  Hvit lakkert 6300 

Toten T4   Hvit, med profiler 7980 
Furu 66   Lakkert heltre furu 8980 

Lilje 67  Hvit med profilerte hjørner 8980 

Akvarell 15  Sortlakkert, med tre- eller metallhåndtak 9580 
Basis 64 Hvitmalt sponkiste, enkleste type 5500 

Bjørk 30 Klarlakkert massiv bjørk 15200 

Continental 50  Høyglanset kirsebærtre, eksklusiv modell 39500 

Duett 65  Foliert, listverk i tre- imitasjon 9800 
Kontur 33 Massiv eik 20200 

Kontur 33  Silkematt kirsebærtre 27700 

Linnea 54  Hvitlasert, med håndmalt blomstermotiv 9600 

Natur 28  Vokset eller hvitlasert furu;naturmaterialer 9600 

Nordica 65 Foliert spon og trefiberlister 7980 

Ocean 43 Blå kiste med maritime detaljer 11600 

Ornament 17  Foliert hvit eller eikemønstret 9700 
Prisma 19  Ubehandlet sponkiste, enkel type 5500 

Miljøkisten 46  Hvit kiste av biokompositt, innredning i lin 9100 

Sober 81  Foliert, grå og bjørkemønstret 9950 
Solid 26  Hvit eller eikemalt furu. Massiv furu. 19800 

Standard 15  Foliert i flere tre- imitasjoner 9750 

Diamant  Lakkert høyglans. Hvit, sort, rød 26000 

Flere typer kister kan leveres Pris på forespørsel  
   

Tillegg XBL størrelser  Ekstra bredde eller lengde 1500 

Utstyr i kiste Teppe, pute, beheng, svøp 990 
   

URNER   

Standard urne  Hvit, fra krematoriet. Inkl. i kremasjonsavgift. 0 
Flere typer kan leveres Pris på forespørsel  

   

HENTING, STELL OG NEDLEGG   
Nedlegg og stell i kiste  1200 

Nedlegg og stell i kiste, utvidet Dress eller bunad, kjole etc. 1500 

Hygiene vanlig  500 

Hygiene ekstra  1000 

Utstyr ved henting Utenfor institusjon inkl. laken 700 

Utstyr ved henting Utenfor institusjon inkl.  katastrofepose 1000 
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TRANSPORT   

Bårebil minste takst m/mannskap Transport av avdøde under 20 km 2601 

Bårebil, over 20 km Egenandel til NAV 2601* 

Mannskap ved overføring Tillegg 1 pers ekstra eller overføring kveld/helg 840 
Henting i hjemmet Til kjølerom på scoopbåre 3200 

Senere syning Syning gjøres som regel ved overføring. Er 
dette aktuelt senere eller flere ganger med vår 
assistanse, fakturerer vi pr. tur. 

840 

   
*Når kjøreavstand for byrået blir 
over 20 km, dekker NAV hele (total 
kjørelengde for byrået) transporten 
fra dødssted til naturlig gravplass. Er 
det kremasjon dekkes dette også i 
egenandelen for transportrefusjon. 

Skal avdøde gravlegges i en annen kommune 
enn folke-registrert adresse, er det allikevel 
unntak som gjør at NAV dekker transport. Vi 
kjenner reglene og hjelper dere. Ved 
langtransport og det ikke er hjemmel for 
transportrefusjon, gir vi et pristilbud på dette. 

 

   

HONORARER   

Byråets honorar  3750 
Administrasjonskostnader  2175 
Byråets honorar Ved ingen seremoni/lite oppdrag 2800 
Administrasjonskostnader Ved ingen seremoni/lite oppdrag 1900 
Byråets honorar Ved konferanse i hjemmet (inkl. kjøring) 3900 
   

SEREMONI   

Klargjøring og assistanse i seremoni Basert på 2 timer arbeid a 840 kr 1680 
Klargjøring og assistanse i seremoni Basert på 3 timer arbeid a 840 kr 2520 
Klargjøring og assistanse i seremoni Basert på 4 timer arbeid a 840 kr 3360 
Utsyr ved seremoni (tillegg hvis bruk av Spotify/Lydanlegg: 400kr) 600 
Ekstra mannskap Hvis nødvendig med 2 mann. pr. time (sjeldent) 840 
   

PROGRAMHEFTER   

Enkle hefter Grunnpris a 25 stk. + 125 kr pr. 25 stk. i tillegg 500 
Programhefte 4 siders Grunnpris a 50 stk. + 250 kr pr. 25 stk. i tillegg 1500 
   

FORMIDLEDE VARER OG 
TJENESTER. 

  

BLOMSTER Inkl. sløyfer og frakt  

Kistedekorasjon   Fra 1200 
Kistedekorasjon  Til 5000 
Tre roser på kista Eventuelt med lys. + 175 for evt. sløyfe 180 
Blomsterhjerte  Festet på kista Fra 1950 
Øvrige priser på div blomster Vi har bilder og priser i vår konferansebok  
   

DØDSANNONSE   

Byråets hjemmeside Minneside og annonsering på byråets hjemmeside 0 
Annonse i avis Avisens takster (eksempel 75mm i Telen) 1900 
   

SOLIST Vanlig solisthonorar Fra 2000 kr til 5000 kr  

KREMASJONSAVGIFT Til Tinn Krematorium. Pr. 1.5.2021 5500 

STREAMING av seremoni Pris på forespørsel Ca. 5000 

Alle mva. pliktige priser er inkl. moms. 
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