
Acantus Begravelsesbyrå
Priseksempel iht. forskrift om prisopplysning for gravferdstjenster for 2020

Oversikt over minimum, "vanlig" og maksimum gravferdskostnader
I tillegg er det oversikt over hva kostnadene vil bli dersom man ikke ønsker gravferdsseremoni

Produkt Minimum "Vanlig" Merknad Maksimum Merknad Ingen gravferd

Kun krem./grav

a) Kiste
1. Kiste, inkl. teppe, skjorte og pute  kr       5,245.00 Ubehandl. spon  kr       8,169.00 Hvit T4 eller natur  kr     39,000.00 Continental  kr       5,245.00 
2. Stell og nedlegging i kiste  kr       1,350.00  kr       1,350.00  kr       1,450.00  kr       1,350.00 
3. Hygienetiltak  kr           198.00  kr           198.00  kr           198.00  kr           198.00 
b) Transport
1. Bringing av den avdøde på båre/i kiste

    til oppbevaringssted  kr       2,516.00 2 mann og bil  kr       2,572.00  kr     15,000.00 *)
2. Bringing av den avdøde fra 

    oppbevaringssted til seremonisted  kr       2,572.00 **)  kr       2,572.00  kr       2,572.00 
3. Transp. utstyr og mannsk. til seremoni  kr                   -    kr                   -    kr                   -   
c) Seremoni
1. Assistent(er) ved seremoni  kr       1,900.00 1 assistent  kr       2,800.00 2 assistenter  kr       3,900.00 3 assistenter

2. Lys, pynt og utstyr i seremoni  kr           335.00  kr           335.00  kr       1,935.00 
3. Sangprogram  kr       1,000.00 Sort/hvitt enkelt  kr       1,800.00 Farge (100 stk.)  kr       3,850.00 Fargebilde alle 4 sider (250 stk.)

4. Kistepynt/-dekorasjon med sløyfe  kr             40.00 1 rose  kr       2,800.00  kr       4,500.00 Avhengig av størrelse og type blomster

d) Honorarer og gebyrer
1. Byråets avgiftsfrie honorar  kr       2,175.00  kr       2,750.00  kr       3,275.00  kr       1,850.00 
2. Byråets avgiftspliktige honorar  kr       1,250.00  kr       1,250.00  kr       1,250.00  kr       1,250.00 
e) Annonse
1. Annonse i Ringerikes Blad  kr       2,000.00  kr       2,800.00  kr       5,000.00 Avhengig av størrelse og hvilken avis

SUM  kr   18,009.00  kr   29,396.00  kr   81,930.00  kr   12,465.00 

I vårt byrå har vi lik pris på nedlegging, utkjøring, syning og samtale uansett når på døgnet eller hvilken ukedag det er behov for våre tjenester.
Tilleggstjenester belastes med kr 710,00 pr. time evt. kr 355,00 pr. 1/2 time. 
Alle priser for avgiftspliktige tjenester er oppgitt inklusive merverdiavgift.

*) Dersom transport av avdøde i kiste overstiger 20 km og faller inn under NAV sine bestemmelser om transportrefusjon, blir maksimal utgift til transport kr 2473,00. 

  Ved oppdrag utenfor Hole, Ringerike og Jevnaker som ikke faller inn under denne bestemmelsen, faktureres transportutgiften tilnærmet lik 

  det et annet lokalt byrå ville tatt for samme tjeneste. Maksimumsprisen gjelder dersom transporten ikke dekkes av NAV.

**) Utgår ved sermoni i krematoriet eller hvis NAV innvilger søknad om stønad til transport.

Utstyr + 2 pynteoppsatser



Acantus Begravelsesbyrå
ANDRE KOSTNADER OG TJENESTER

A) Kommunale avgifter: Organistens medvirkning til forhåndsmusikk/akkompagnement av solist etc. og kremasjonsavgift (varierer mellom kommunene)

B) Minnesamvær - avhenger av sted, meny og antall gjester. Opplyses i prisoverslaget som blir tilbudt i forbindelse med samtalen med pårørende.

C) Kostnad til musikalske innslag i seremonien. Faktureres direkte fra solisten/musikere.

D) Innskrift på gravstein - eventuelt nytt gravmonument. Pris opplyses ved bestilling. Vi retter opp eksisterende gravstein uten ekstra kostnad ved behov.

E) Solosang/spilling ved byråets medarbeider(e)i seremoni kr 500,00 - kr 1 000,00.

F) Vi kan lede/spille/synge i minnesamvær som blir bestilt gjennom oss hvis det er ønskelig, uten ekstra kostnad.
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