I dette dokumentet har vi samlet prisinformasjon om hva en
gravferd koster i vårt byrå. Her finner du minimums- og
maksimumspriser i tråd med prisopplysningsforskriften, og i
tillegg fremkommer et alternativ som viser prisene ved en
vanlig gravferd hos oss. Vi håper informasjonen er lettleselig
og forståelig, og at du tar kontakt med oss dersom du har
spørsmål!
Hva en begravelse koster er et resultat av mange store og
små valg, og det er fullt mulig å ha en verdig og fin begravelse

med utgangspunkt i rimelige valg. Når vi har hatt en
planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et
detaljert prisoverslag som viser hva det vil koste.
Vi kan også sette opp et overslag til dere på forhånd, og du
står helt fritt til å bestemme om du ønsker å benytte deg av
vår hjelp videre. Hvis du velger å gå videre med vårt byrå, og
endrer valgene vedrørende gravferden, kan dette medføre
endret pris. Du vil i så fall få nytt prisoverslag dersom det er
ønskelig.

Vanlig gravferd i Fredrikstad, hvor dødsfallet har funnet sted på institusjon i sentrum.
Her har vi satt opp kostnader ved en standard jordbegravelse hvor det forventes ca. 50 deltakere i seremonien i
Leie gravlunds kapell.
Produkt/tjeneste
Kiste, stell og nedlegg
Transport

Seremoni

Honorarer
Annet?

Pris

Merknad

Kiste inkludert svøp
Stell og nedlegging i kiste
Bringing av kiste og transport av den
døde til oppbevaringssted

8100,750,0,-

Standard enkel hvit heltre kiste.

Transport til seremonisted
Transport av utstyr og mannskap til
seremonien

2934,339,-

Assistanse, 1 assistent
Pynt i kapellet
50 programmer
Kistedekorasjon

1902,463,1262,4500,-

Avgiftspliktig honorar
Avgiftsfritt honorar:
Hjemme konferanse
Annonse, 75 mm i Fredrikstad blad
SUM

3000,2684,Ca.1900,27834,-

Ikke aktuelt ved dødsfall på institusjon.

Digital trykk uten bilde
Standard som passer kisten

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte
varer og tjenester, etter
Prisopplysningsforskriften.
Prisene gjelder for en gravferd i Fredrikstad.

Produkt/tjeneste

Minimum

Maksimum

Kiste inkludert svøp

4500,-

38980,-

Stell og nedlegging i kiste

500,-

750,-

Bringing av den døde på båre fra dødssted
til oppbevaringssted

3111,-

6222,-

Bringing av kiste til dødssted eller
oppbevaringssted

0,-

1643,-

Transport fra dødssted eller
oppbevaringssted til seremonisted

2934,-

3076,-

Transport av utstyr og mannskap til
seremoni

339,-

453,-

Transport fra seremoni til gravlund eller
krematorium

2934,-

4120,-

Assistanse, 1 konsulent

1902,-

2219,-

Assistanse, 2 konsulenter

4438,-

6340,-

Pynt i seremonien

0,-

1071,-

Program, 50 eksemplarer

1087,-

1651,-

Kistedekorasjon

200,-

6000,-

Øvrige tjenester knyttet til seremonien

5000,-

7500,-

Annonse, 75 mm lang i Fredrikstad Blad

Ca. 1900,-

1900,-

Avgiftspliktig honorar

3000,-

3500,-

Avgiftsfritt honorar

2350,-

3355,-

SUM

33195,-

88780,-

Merknad

Kiste, stell og nedlegg i kiste

Transport

Øvrige transporttjenester
Seremoni

Utstyr, teppe og lys

Streaming

Honorarer

Med hjemmekonferanse

Kommentarer:
Eventuelt minnesamvær, solistinnslag, gravstein/inskripsjon
og kommunale avgifter kommer i tillegg. Hvis noe av dette
er aktuelt, er vi selvfølgelig behjelpelige med å finne priser
for disse tjenestene også, slik at du får et komplett
prisoverslag.

Betalingsbetingelser
Vanligvis sender vi ut faktura 1-2 uker etter at seremonien
har funnet sted, med 14 dagers betalingsfrist.

I tilfeller der den som er død etterlater seg lite eller ingen
midler kan det gis behovsprøvd støtte inntil kr. 25.377, (2021). Om det gis støtte og i så tilfelle hvor mye, er basert
på siste foreliggende likning. Reglene er litt ulike i forhold til
om avdøde etterlater seg ektefelle eller ikke. Hvis dere tar
med likningspapirer til et av våre kontorer, kan vi i de fleste
tilfeller avgjøre om dere kan være berettiget stønad eller
ikke. Vi er behjelpelige med å søke NAV om støtte, dersom
dere ønsker det.

Faktura for gravferd skal kunne dekkes av avdødes egne
midler, selv om bankkontoen for øvrig er sperret i påvente
av et skifte.

Dersom avdøde er under 18 år gis det uansett fullt
stønadsbeløp til dekning av reelle gravferdsutgifter.

Finnes det offentlige stønadsordninger?

Mange fagforeninger, som Fagforbundet og Norsk
Jernbaneforbund, har ordninger om støtte i forbindelse med
dødsfall. Slike ordninger er som regel ikke obligatoriske, og
omfatter dermed ikke nødvendigvis alle. I noen tilfeller kan
det også gis støtte dersom et medlem mister ektefellen sin.
Ta derfor kontakt med den aktuelle fagforeningen og
undersøk om det finnes stønadsordninger.

Ja, det finnes to ordninger gjennom NAV; transportstøtte og
behovsprøvd støtte.
Transportstøtte gis i de tilfeller der nødvendig transport av
den som er død – fra dødssted til nærmeste naturlige
gravplass overstiger 20 km. Det er en egenandel på kr.
2538,- (2021). Nærmeste naturlige gravplass ses i forhold til
avdødes folkeregisteradresse. Byrået er behjelpelige med å
søke om denne støtten.

Finnes det andre stønadsordninger?

Mange har også forsikringsordninger som gir utbetalinger
ved naturlige dødsfall, sykdom og ulykker.

Fredrikstad og Borge begravelsesbyråer as
Veumveien 51 og Roald Amundsensvei 61a
69313062
post@fredrikstadbeg.no
www.fredrikstadbeg.no

