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 viser vi tre mulige prisalternativer.

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere
ønsker, får dere et skriftlig og bindende prisoverslag som
viser hva det vil koste.

Vi håper informasjonen er lettleselig og forståelig, og at du
tar kontakt med oss dersom du har spørsmål!

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.

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.

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.

Gravferd i Kongsberg og distriktene rundt
Her har vi satt opp tre eksempler på gravferd i Kongsberg som viser hva det kan koste med en enkel seremoni, en mer
standardisert seremoni og helt uten seremoni. Prisene er basert på konferanse på vårt kontor og overføring i arbeidstiden.
Produkt/tjeneste
Kiste, stell og nedlegg
Transport

Kiste inkludert svøp
Stell og nedlegging i kiste
Bringing av kiste

Uten
seremoni
Fra 4 900,Fra 1 150,Fra
800,-

Enkel
seremoni
Fra 7 200,Fra 1 150,Fra
800,-

Overføring til seremonisted
Transport av utstyr og mannskap til
seremonien
Transport av avdøde til
gravlund/krematorium
Seremoni

Honorarer
Annet

SUM

Fra

2 185,975,-

Fra
Fra
Fra
Fra

5 525,1 800,1 486,1 500,-

975,Fra

2 185,-

Mannskap i seremonien
Pynt i kirken
Trykte program
Kistedekorasjon
Avgiftspliktig honorar
Avgiftsfritt honorar
Hygieneutstyr
Dødsannonse på internett

Standard
seremoni
Fra 7 200,Fra 1 150,Fra
800,-

Fra

1 430,1 913,375,-

Fra 12 753,-

Fra

2 185,-

Fra
Fra

2 550,600,-

Fra

150,-

Fra

2 000,2 975,375,500,-

Fra 21 460,-

Fra

2 200,3 825,375,500,-

Fra 29 521,-

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og
tjenester i hht. Prisopplysningsforskriften.
Prisene gjelder for en gravferd i Kongsberg 2019.

Produkt/tjeneste

Minimum

Maksimum

Merknad

Kiste, stell og nedlegging i kiste
Kiste inkludert svøp

4 900,-

45 700,-

Umalt spon – Mahognybeiset kirsebær

Stell og nedlegging i kiste

1 150,-

1 550,-

Nedlegg – Nedlegg inkl. stell/ eget tøy

(2 185,-)

(4 735,-)

Ved behov, bårebil m/ 1 ass/ 1t
- Ved behov, bårebil m/ 2 ass/ 2t

Transport
Bringing av den døde på båre fra dødssted
til oppbevaringssted
Bringing av kiste til dødssted eller
oppbevaringssted

800,-

1 683,-

Sone 1

Transport fra dødssted eller
oppbevaringssted til seremonisted

2 185,-

4 735,-

Bårebil m/ 1 ass/ 1t
- bårebil m/ 2 ass/ 2t

Transport av utstyr og mannskap til
seremoni

975,-

975,-

2 185,-

3 035,-

Transport fra seremoni til gravlund eller
krematorium

Bårebil m/ 1 ass/1t – bårebil m/ 1ass/ 2t

Seremoni
Assistanse, 1 konsulent

2 550,-

Liten seremoni sone 1
5 525,-

Assistanse, 2 konsulenter

Standard honorar sone 1

600,-

600,-

1 486,-

2 063,-

Fortrykte motiver – fargetrykk

Kistedekorasjon

150,-

3 000,-

3 roser – kistedekorasjon

Annonsering

500,-

1 900,-

Digital annonse – Annonse 75 mm i avis

Avgiftspliktig honorar

1 430,-

2 200,-

Minste honorar – Standard honorar

Avgiftsfritt honorar

1 913,-

3 825,-

Minste honorar – Standardhonorar

20 824,-

76 791,-

0,-

50 402,-

Pynt i seremonien
Program, 50 eksemplarer

Pynteutstyr

Honorarer

SUM
Stønader fra NAV
SUM ved innvilget transportstønad og full
behovsprøvet stønad

Transportstønad, egenandel kr 2 399,Behovsprøvd stønad kr 23 990,-

INFORMASJON
Bestilling av blomster, minnesamvær, annonser,
gravstein etc.
Vi er behjelpelig med alle bestillinger utover våre egne
tjenester. Vi har ingen påslag så det fordyrer ikke.
Det er trygt å la oss ta bestillingen fordi vi har svært
dyktige samarbeidspartnere og gode avtaler.
Alt som er bestilt av oss passer vi på at blir levert som
forventet.
Som alternativ til annonse i avis kan en nettannonse
være et alternativ. En nettannonse er langt billigere
og kan raskt deles på sosiale medier.

Betalingsbetingelser
Vanligvis sender vi ut fakturaen noen dager etter
seremonien med 10 dagers betalingsfrist.
Faktura kan belastes avdødes konto i banken slik at du
slipper å ta utlegget selv.
Du kan velge å dele opp fakturaen i avdrag, og ved
behov kan vi gi betalingsutsettelse.

Kommunale avgifter
Vi har oversikt over avgiftene i din kommune og kan gi
deg en oversikt over disse.

Gratis rådgivning om arv og skifte
Som kunde hos oss får du en gratis samtale hos vårt
samarbeidende advokatkontor

Stønadsordninger
Det finnes to stønadsordninger gjennom NAV;
Transportstønad og Behovsprøvd stønad.
Vi kjenner regelverket og passer på at du får den
stønaden du har krav på.
Vi kan også ordne alle papirer i forbindelse med
søknadsprosessen uten ekstra kostnad.
Transportstønad gis i de tilfeller der total transport av
kiste og urne overstiger 20 km i forhold til nærmeste
naturlige gravplass. Da dekker NAV all transport
utover en egenandel (kr 2 399,-).
Behovsprøvd stønad gis i de tilfeller der avdøde
etterlater seg lite eller ingen midler, eller der gjelden
overstiger formuen. Vi kan undersøke dette for dere.
Dersom avdøde er under 18 år gis det full stønad
(kr 23 990,-) uten behovsprøving.
Fagforeninger
Enkelte fagforeninger gir stønad ved medlemmers
dødsfall. Noen gir også stønad dersom et medlem
mister sin ektefelle. Vi er behjelpelige med å
undersøke dette med den aktuelle fagforening.
Forsikring
Mange har også forsikringsordninger som gir
utbetalinger ved naturlige dødsfall eller ved dødsfall
forårsaket ved ulykke.

Borgersen Begravelsesbyrå AS
Drammensveien 8a, 3612 Kongsberg
Epost: borgersen@buskerudbegravelse.no

Tlf. 24t: 32 83 38 20
Web: borgersenbegravelse.no

