	
  
Prisopplysninger for gravferdstjenester.
Fra 2013 ble det bestemt ved lov at alle begravelsesbyråer må legge ut
prisinformasjon. Fremdeles er det noen som ikke følger loven, noe som vil bety
dårligere sikkerhet for pårørende.
Alle priser som er momsbelagte er inkludert moms. Vi er behjelpelig med å søke
NAV når det gis grunnlag for transportrefusjon eller gravferdstøtte.
Når vi har hatt konferansen og gravferden er planlagt slik pårørende ønsker de
forskjellige tjenester skal utføres, vil det bli gitt prisoverslag i god tid før seremonien.

Kister inkl. utstyr og svøp
Kiste, Enkel (malt spon)

200 / 60 cm

4 575

Kiste, Furu natur lakkert

200 / 60 cm

8 202

Kiste, Furu hvitmalt

200 / 60 cm

8 202

Kiste, Duett

200 / 60 cm

9 198

Kiste, Profil hvit (Lilje)

200 / 60 cm

10 680

Kiste, ekstra bred

200 / 75 cm

9 717

Kiste, ekstra lang og bred

210 / 75 cm

9 906

Urner
Urne, Never

1 990

Urne, Linnea

1 373

Urne, vokset furu

1 143

Dersom urnen fra krematoriet ikke ønskes.

Mannskap
Bringing av kiste til dødssted

595

Nedlegging og stell

695

Assistanse, overføring av kiste med fremmøte, 1 betjent

1 460

Assistanse, overføring av kiste med fremmøte, 2 betjenter 1 880
Assistanse i kirke/kapell ved begravelse/bis., 1 betjent

2 950

Assistanse i kirke/kapell ved begravelse/bis., 2 betjenter

3 580

Assistanse ved syning/andakt uten overføring, 1 betjent

965

Timepris inkl.sos.omk. (langkjøring ved transp.ref NAV)

696

Honorarer
Byråets honorar (avgiftfrie)

fra

1 050

Byråets honorar (avgiftpliktige)

fra

500

Biltakster
Begravelsesbil innen Røros og omegn

995

Startgrunnlag ved transport langkjøring (NAV)

700

Kilometertakst ved langkjøring (NAV)

15

Sanghefter
Sanghefter (sort-hvit) fast pris
Tillegg pr hefte
Sanghefter (farger/eget motiv) fastpris
Tillegg pr hefte

500
5
850
7

Sangheftene kan gjøres personlige med egne motiver uten tillegg.
Diverse materiell
Leie av dekorasjonsmateriell i kapeller/kirker

780

Kondolanseprotokoll

585

Gravmarkør med navnplate

565

