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Prisliste
Bøe begravelsesbyrå • 2020

Vi ønsker å gi deg best mulig hjelp og informasjon
i forbindelse med gravferden.
Hvor mye en gravferd koster avhenger av mange store og små valg som pårørende tar. Vi ønsker å
gi god informasjon om valgmulighetene og kostnadene det medfører slik at gravferden kan bli slik
familien ønsker det, Bl en pris som er i samråd med hva som er avtalt.
Ta gjerne kontakt med oss slik at vi sammen kan gå gjennom prisene og seDe opp et overslag over
de tjenester du ønsker. Et slikt overslag er helt uforpliktende, og du står helt friD Bl å bestemme
om du ønsker å benyDe deg av vår hjelp.
Bøe Begravelsesbyrå er godkjent medlem av Virke Gravferd som er begravelsesbyråenes
bransjeforbund i Norge. Medlemskapet forplikter oss på strenge eBske retningslinjer og høy
standard på våre tjenester. DeDe skal være en trygghet for dere pårørende.

Hvis det er noe som er uklart er det bare å ta kontakt med oss.
Tlf. 33 42 07 20 - Vakt hele døgnet.

Erik Bøe

Elin Bøe Haugland

Bjarne Lavold

Trond Paulsen

John Haugland

Hva koster en begravelse?
Det er mange valg som skal gjøres i forbindelse med en gravferd. Noen valg får stor
betydning for hva prisen for gravferden blir, andre påvirker ikke kostnadene så
mye. Heldigvis har ikke verdighet noe med mengde eller størrelse å gjøre, det
viktige for oss er at det blir slik dere ønsker det. Utover i denne brosjyren får dere
utfyllende informasjon om priser og muligheter. For letthets skyld kan vi skissere
noen valg som er aktuelle for mange..
‣ En personlig gravferd med innhold mange kjenner som «vanlig»
(Se utfyllende informasjon på side seks i denne brosjyren - gjennomsnittlig faktura)

En gravferd(begravelse eller kremasjon) slik vi er vant til, havner ofte et sted
mellom 25.000,- og 30.000,- Dette er oftest en kirkelig gravferd med prest og
organist(ved livssynsåpne seremoni tilkommer honorar til seremonileder),
salmeprogram, kistedekorasjon til 2.500,-, dødsannonse i SB, vanlig hvit kiste.
Noe som vil påvirke prisen kan være;

- Solister/Musikere
- Annonse i flere aviser
- Blomster (det kan gjøres enkelt eller påkostet)

‣ Gravferd uten seremoni - fra ca 10.825,Dersom man ikke ønsker noen form for seremoni kan en enkel gravferd arrangeres.
Da velges gjerne en helt enkel kiste, og man har ofte da ikke seremoniprogram,
blomster, dødsannonse. Noen velger å ha en markering ved graven eller ha en stille
stund i kapellet med den nærmeste familien.
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‣ MANNSKAP
Vår timepris er 740,- (Det tilkommer ikke mva)

‣ MELDING AV OFFENTLIGE PAPIRER
Melding av papirer:
925,-

‣ BEGRAVELSESBIL
Innenbys takst
Ved lengre transporter:
920,- i startgrunnlag
+ 16,- pr. km.

‣ SALMEPROGRM
DIGITAL-TRYKK
25 stk.
1.390,50 stk.
1.690,75 stk.
1.990,100 stk.
2.290,125 stk.
2.590,150 stk.
2.890,175 stk.
3.190,200 stk.
3.490,250 stk.
4.090,300 stk.
4.690,-

1.370,-

‣ DØDSANNONSE
Pris pr. mm. varierer fra avis til avis. Her er en
oversikt med noen omtrentlige priser:
Sandefjords blad
2.500,Tønsbergs blad
2.400,Østlandsposten
2.500,Aftenposten
4.500,‣ ASSISTANSE I KIRKEN
Medgått tid x 740,- pr. time
Fra 1.480 - 5.550,Gjennomsnittlig: 2.960,‣ BLOMSTER
Bestilles etter ønske. Valgene er mange; fra
én rød rose til en stor kistedekorasjon.
Her er noen prisanslag
Kistedekorasjon:
fra 1.500,(gjennomsnittlig pris er ca 2.500,-)
Hjerte:
fra 1.200,Dekorasjon:
fra 600,Kranser:
fra 1.800,‣ NEDLEGGING OG STELL I KISTE
Vanlig stell og nedlegg
1.110,Ekstra tidkrevende
1.610,-

FORHÅNDSTRYKTE MOTIV
25 stk.
965,50 stk.
1.190,75 stk.
1.415,100 stk.
1.640,125 stk.
1.865,150 stk.
2.090,175 stk.
2.315,200 stk.
2.540,250 stk.
2.990,300 stk.
3.440,‣ SOLISTER / MUSIKERE
Varierende priser fra 2.500,- - 5.000,‣ BYRÅETS HONORAR
Konferanse, tjenesteformidling og
etterarbeid, medgått tid x 740,- pr time
Gjennomsnittlig 3.330,-
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‣ FOTO VED INNGANGEN
Utskrift av A4 foto m/ramme

260,-

‣ UTSTYR VED HENTING I HJEMMET
Laken, båredekke, hygienetiltak: 360,Spesielle tiltak ved smittefare:
580,‣ KREMASJONSAVGIFT
Sandefjord kommune(2020)

2.173,-

‣ UTSTYR VED TRANSPORT
Bodybag, nedbrytbar
Zink-kiste
Flylem
Fly-presenning
Godkjent innerpose

840,7.562,2.150,1.345,6.980,-

‣ PYNTEUTSTYR I KAPELLET
Lys, kandelabre, stativ, vaser, teppe
725,‣ KISTER
Navn
Lilje
Heder hvit
Toten
Miljøkisten
Solid Hvit
Std.Antikkgrå
Linnea
Nordica
Diamant
Bjørk
Furu

Mod.
67
T3
46
26
15
54
65
32
30
66

Pris inkl. utstyr
10.486,8.152,8.152,10.986,13.818,10.024,12.515,8.152,34.136,21.282,8.033,-

Ocean
Azur
Akvarell
Royal
Epok
Ornament
Continental
Duett
Kontur
Enkel furukiste

43
15
15
66
56
17
50
65
33

‣ URNER
OD-Antrasit
Heim Nordic, hvit
Heim Nordic, Svart m/kors
Heim Nordic, Svart m/due
Heim Nordic m/swarovski
Heim Rød Nordic
Heim, Grønn
Heim, Kremhvit
Heim, egen dekor
Trodstrud Bark hvit
Trostrud Ovum
Trostrud Sand
Trostrud Natur m/hjerter
Trostrud Natururne rose

15.379,12.312,12.312,22.363,16.899,11.358,49.841,9.855,35.530,4.240,1.580,980,980,980,1.580,980,980,980,880,1.160,1.915,2.193,1.563,1.600,-
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PRISINFORMASJON
- GJENNOMSNITTLIG FAKTURA
‣ Avgiftspliktig (priser inkl. mva)
Kiste med utstyr, «Heder - hvit»

8.150,-

Klargjøring og bringing av kiste

0,-

Blomster: Kistedekorasjon á 2.500,-

2.500,-

Salmeprogram, 100 stk. Digitaltrykk

2.290,-

Utstyr i kapellet; lys, pynteutstyr

725,-

Annonse i Sandefjords blad

2.200,-

Avgiftspliktig del av honorar

694,-

SUM:

16.559,-

‣ AVGIFTSFRITT
Begravelsesbil

1.370,-

Assistense ved henting og overføring

1.480,-

Stell og nedlegging i kiste

1.110,-

Meldinger til det offentlige

925,-

Assistanse på begravelsesdagen

2.960,-

Byråets honorar: Konferanse, tjenesteformidling og etterarbeide

3.330,-

SUM, avgiftsfritt

11.175,-

SUM - Å BETALE

27.734,BØE BEGRAVELSESBYRÅ
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STØNADER VED GRAVFERD
BEHOVSPRØVD GRAVFERDSSTØNAD

BÅRETRANSPORT

Stønaden skal bidra Bl å dekke utgirer i
forbindelse med gravferd. StønadsreDen
omfaDer alle medlemmer i folketrygden
enten dødsfallet skjer i Norge eller i
utlandet. For dødsfall i utlandet gjelder
særlige regler.

Når et medlem av folketrygden dør i
Norge og båren med den avdøde må
transporteres over 20 km, blir nødvendige
utgirer Bl transport ut over en egenandel
på kr 2.473,- dekket Bl nærmeste
naturlige gravplass i forhold Bl det stedet
avdøde var bosaD.

• Gravferdsstønad er behovsprøvd og kan
gis med innBl kr 24.734,- (pr. jan. 2020) Bl
dekning av fakBske utgirer Bl gravferden.
• Gravferdsstønaden avkortes mot
formue, forsikringsbeløp, tjenestepensjon
som utbetales for måneden eDer
dødsfallet, utbetalinger fra
begravelseskasse o.l.
• For gire, og samboere som kan
likesBlles med ektefeller, gis det fribeløp
på 24.734,- før stønaden avkortes.

Det er den totale transportstrekning som
teller, dvs. at for eksempel nødvendig
transport Bl midlerBdig oppbevaringssted
og transport Bl krematorium kan
medregnes. Det gjelder særlige regler når
dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er
også særlige regler når dødsfallet skyldes
yrkesskade.
FAGFORENING/BRANSJEFORBUND

• Hvis avdøde var under 18 år, foretas det
ingen behovsprøving mot formue.

En del fagforeninger yter stønad ved
dødsfall.

• Utgirene Bl gravferden må være
dokumentert ved regning fra
begravelsesbyrå eller annen tjenesteyter.
• Søknadsfristen er senest seks måneder
eDer dødsdato.
Vi er gjerne behjelpelig med å sende inn
søknaden.
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«Bilder»
av Eivind Skeie
Jeg vil løre frem bildene
eD for eD
de gode og de vonde
de lyse og de mørke.
Jeg vil se på dem med stolthet
gjennom tårer og si:
deDe var vårt liv, miD og diD.
Jeg vil berøre hvert bilde
med all den ømhet
som en sorg kan romme.
Så vil jeg legge dem bort
i erindringens billedskap
men ikke for allBd.
Når de siden kommer Bl meg
skal jeg ta imot dem
som en god hilsen fra en
som likevel kan være nær.
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Minimum / Maksimum (i henhold Bl prisopplysningsforskriren §16)
A)
Kiste og nedleggelse i kiste
Kiste inkludert utstyr og svøp/skjorte

Min
4.240,-

Max
49.841,-

Stell og nedlegging i kiste

1.110,-

1.610,-

B)
Transport
Eventuell henBng på båre Bl oppbevaringssted (bårebil + mannskap)

2.850,-

5.700,- (naD)

Bringing av kiste Bl dødssted eller oppbevaringssted

0,-

0,-

Bårebil fra oppbevaringssted Bl seremonisted

1.370,-

5.000,-

Mannskap ved overføring Bl seremonisted

1.480,-

2.690,-

0,-

0,-

1.480,-

2.220,-

Kjøring Bl hjemmekonferanse/seremoni

0,-

0,-

Øvrige tjenester knyDet Bl transport som byrået tar betalt for

0,-

0,-

Transport av utstyr Bl seremoni
Transport av båre eDer seremoni når det er nødvendig

C)
Seremoni
Assistanse på begravelsesdagen (En gravferdskonsulent)
(To gravferdskonsulenter, 2.800,-

1.480,-

)

Assistanse på begravelsesdagen (Tre gravferdskonsulenter)
Salme-program: 50 stk.

5.250,1.190,-

1.690,-

Blomster på kisten (valgfriD: fra 3 enkle roser Bl store dekorasjoner)

.. 90,-

5.000,-

PynBng i kapellet: lys, kandelabre, vaser, div. utstyr

330,-

725,-

D)
Honorarer og gebyrer
Konferanse, tjenesteformidling og eDerarbeide, avgirsplikBg del

740,-

1.720,-

1.700,-

4.080,-

925,-

875,-

E)
Dødsannonse i lokalavis
Dødsannonse i Sandetords blad (75 mm)

1.800,-

1800,-

Sum,

20.885,-

88.321,-

Konferanse, tjenesteformidling og eDerarbeide, avgirsfri del
Melding av oﬀentlige papirer
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