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 gravferd koster er et resultat av mange store og små
valg, og det er fullt mulig å ha en verdig og fin seremoni med
utgangspunkt i rimelige valg.

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere
ønsker, får dere et detaljert prisoverslag som viser hva den
seremonien dere har planlagt 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 Hole
Her har vi satt opp kostnader ved en standard jordbegravelse hvor det forventes ca. 50 deltakere i seremonien.

Produkt/tjeneste
Kiste, stell og
nedlegg
Transport
Seremoni

Honorarer

Sum

Pris

Merknad

Kiste inkludert svøp
Stell og nedlegging i kiste
Hygieneartikler ved stell
Transport av den døde til
oppbevaringssted og tilbake til
Hole kirke
Assistanse, en assistent
50 programmer
Kistedekorasjon

8 095,1 670,350,2 437,-

Heder, hvitmalt

Dekorasjonsutstyr
Avgiftspliktig honorar
Avgiftsfritt honorar

875,1 685,3 375,-

Annonse, 7,5 cm i Ringerikes Blad

2 238,-

2 250,1 575,3 000,-

27 550,-

Forutsetter at avdøde transporteres
over 20 km og faller inn under Navs
vilkår for rett til transportstønad.
Digitalt trykk med egne bilder/ motiv
Blomstene leveres av lokale
blomsterforretninger

Konferanse, tjenesteformidling,
etterarbeide

Gravferd uten seremoni i Hole
Her har vi satt opp kostnader ved gravferd uten seremoni med lite behov for bistand. I oppsettet er det ikke lagt inn annonse og
det er tatt utgangspunkt i transport fra Hole sykehjem til nærmeste oppbevaringssted og tilbake til Hole kirkegård innenfor
ordinær arbeidstid. Dersom transporten skjer utenfor ordinær arbeidstid og over en kortere distanse enn 20 kilometer, vil
kostanden kunne bli noe høyere enn den som fremgår av regnstykket under.

Produkt/tjeneste
Kiste, stell og
nedlegg
Transport
Honorarer
Sum

Pris

Merknad

Kiste inkludert svøp
Stell og nedlegging i kiste
Hygieneartikler ved stell
Bringing av kiste og transport av
den døde til krematoriet

5 190,1 670,350,2 473,-

Enkel kiste, ubehandlet

Avgiftspliktig honorar
Avgiftsfritt honorar

845,1 875,12 403,-

Forutsetter at avdøde transporteres
over 20 km og faller inn under Navs
vilkår for rett til transportstønad.
Samtale, etterarbeide

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

Produkt/tjeneste

Minimum

Maksimum Merknad

Kiste inkludert svøp

5 190,-

30 545,-

Stell og nedlegging i kiste

1 670,-

1 670,-

Hygieneartikler ved stell

350,-

350,-

2 473,-

2 473,-

0,-

675,-

Assistanse

750,-

2 250,-

Pynt i seremonien

875,-

2 375,-

1 240,-

1 575,-

35,-

5 000,-

2 238,-

2 238,-

845,-

1 685,-

Avgiftsfritt honorar

1 875,-

3 375,-

Sum

17 541,-

54 211,-

Transport

Transport av utstyr og mannskap til
seremoni

Program, 50 eksemplarer
Kistedekorasjon

Annonse, 75 mm lang i Ringerikes Blad
Avgiftspliktig honorar

Forutsetter at avdøde transporteres
over 20 km og faller inn under Navs
vilkår for rett til transportstønad.

Avhenger helt av hvilke ønsker de
etterlatte har
Kan være alt fra en enkelt blomst på
kisten til en stor kistedekorasjon med
bånd
Prisen per mm varierer fra avis til avis
Byråets honorar avhenger av omfang
planlegging, etterarbeid og oppfølging

Kommentarer:
Eventuelt minnesamvær, solistinnslag, gravstein/inskripsjon
og andre tjenester levert av andre kommer i tillegg. Det
samme gjelder kommunale avgifter. 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 2-3 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. 24.734
(2020). 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 oss, 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 utgifter.

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.

Finnes det andre 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. 2.473
(2020). Nærmeste naturlige gravplass ses i forhold til
avdødes folkeregisteradresse. Byrået er behjelpelige med å
søke om denne støtten.

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