
 
Prisliste 2020 
 

 
Vi ønsker og legge vekt på å ha en enkel og oversiktelig prisliste som er enkel å 
forstå. Prisene på en vanlig begravelse tar utgangspunkt i at avdøde begraves i 
hjemsteds - kommunen. Hvis man skal ha bisettelse/begravelse i en annen 
kommune en der man har sin bostedsadresse på døds-tidspunkt, vil det komme til 
en del offentlige avgifter og gebyr. Disse varierer fra kommune til kommune. Stjørdal 
kommune sine priser finner du på link under prislisten. 

 
I mange tilfeller vil transportkostnadene også øke. 

 
Alle priser er inklusiv merverdiavgift (der det er pålagt).Dette blir spesifisert på 
faktura. 

 
Stønad fra NAV: 

 
Dersom avdøde var ubemidlet, dekker NAV inntil kr. 24.734,-. Denne 
gravferdsstønaden er behovsprøvet. Vi kjenner til reglene for dette, og ønsker å 
bidra til at dere får det dere har krav på. Derfor bidrar vi  kostnadsfritt med søknad til 
NAV. 

 
Hvis båretransporten blir over 20 km vil NAV dekke alt utover egenandelen på kr. 
2.473,-. Dette er ikke behovsprøvet. 

 
Vanlig begravelse 

 
En vanlig begravelse er basert på erfaringer av hva folk ofte velger. Det er viktig å ha 
klart for seg at en verdig begravelse/bisettelse i stor grad er uavhengig av hvilke 
kostnadsmessige valg du gjør. Vi ønsker å bistå med hjelp og råd i denne 
sammenhengen. 

 
For mange føles det vanskelig å snakke om pris i forbindelse med dødsfall. Vi 
ønsker full åpenhet rundt dette, og tar dette opp med dere i forbindelse med 
samtalen vi har. Dere får da en prisliste og så raskt som mulig (i etterkant av 
samtalen) et skriftlig prisoverslag/ordre. 

 
 

Det er selvfølgelig uforpliktende å ta en samtale med oss om pris mm før dere 
velger byrå. 
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Hvorfor betale mere enn du må? Vi har satt sammen to rabatterte pakker.  
En med seremoni, og en uten. Vi ønsker med dette å tilby: 
HØY KVALITET TIL LAV PRIS.  
 

Tjenester Priser Pakke 1 Pakke 2 
Kiste, heltre hvit som T4 3.300 ✔  ✔  

Nedleggelse 1.200 ✔  ✔  

Transport 2.500 ✔  ✔  

Honorar 6.800 ✔  ✔  

Mannskap i seremoni 2.500 ✔   

Pynt i kirke 1.000 ✔   

Program med bilde opptil 200 stk 1.200 ✔   

Syning - åpen kiste 0 ✔   

Kondolanseprotokoll 0 ✔   

Minnebok 0 ✔   

Gravmarkør 500   

Blomster på kista fra 1.500 (hjerte)   

Dødsannonse fra 500 (nett)   

Solist fra 2.000   

Du betaler  18.500 11.000 
 

Ingen tillegg for kveld/natt/helg eller hjemmebesøk.   
 

 
I tillegg til dette kommer: 

 
● Eventuelt etter-hugging av navn i eksisterende gravsten, pluss ev. 

behov for oppussing av denne. 
● Eller eventuelt kjøp av nytt gravminne/gravstein.  
● Minnesamvær  
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Pris kister Kroner 
Umalt spon 5.000 

Hvitmalt spon 6.400 

Foliert spon - hvit 7.500 

Hvitmalt furu T8 7.500 

Hvitmalt furu T4 8.800 

Hvitmalt massiv furu 9.000 

Matt massiv furu (natur) 9.000 

Foliert i grått og bjørk 9.000 

Hvit høyglans massiv furu 10.500 

Hvitmalt utsmykket furu 11.500 

Sort, trefiber - svart lakk 16.200 

Massiv bjørk 17.000 

Diamant høyglans svart 24.000 

Lakkert kirsebærtre 24.000 

Mahogni beiset kirsebærtre 39.000 

 
Alle kister er komplett, levert dødssted. 
Hvis det kreves at kisten må være ekstra bred, eller lang, 
tilkommer et tillegg på kr. 1.500,-. 
 

Urner Kroner 

Kommunal urne 0 

Freja blå 600 

Heim velour sort 800 

Linnea bark 980 

Ydun hvit 1.100 

Lys furu 1.600 

Natur bjørk 1.900 

Natur furu 2.100 
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Program med bilde - høy kvalitet Kroner 

Opptil 200 1.200 

Utover 200: kr. 4,- pr. stk.  

Nedlegging i kiste  

Nedlegging i kiste 1.200 

Stell og nedlegging 1.700 
 
 

Pynt Kroner 
Leie av pynteutstyr 1.000 

Honorar  

Minimum  3.400 

Vanlig  6.800 

Maks  13.600 

Syning 0 

  

Mannskap i seremoni  

- Vanlig 2.500 

- Ekstra behov 4.800 

  

Ventetegn med navneplate  

Kors 600 

Nøytralt 600 

Hjertetegn 600 

Muslimsk 600 

Humanistisk (HUM) 600 
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Diverse  

Organisere/bestille minnesamvær 0 

1. Minnebok 0 

2. Minnebok 500 

- deretter 450,- pr. bok  

Kondolanseprotokoll 0 

 
 

Dødsannonser Kroner 
- Nett 500 

- Bladet 128 mm 1.368 

- SjørdalsNytt 100 mm 750 

- Adressa 89 mm 2.526 

  

Biltakster - lengre turer  

Startgrunnlag 1.600 

Pr. kilometer 19 

Sjåfør pr. time 800 

- 50 % 1.200 

- 100 % 1.600 

 
Merk: 
Honorar dekker: 

● planleggingssamtale 
● oppfølging 
● bestillinger 
● tilrettelegging av begravelse 

 
Alle mva-pliktige beløp er innkludert 25 % mva. 
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Prisoppsett i henhold til  
prisopplysningsforskriften 

Tjenester Minimum Maksimum 

Kiste 2.500  39.000 

Nedleggelse 1.200 1.700 

Transport 2.500 2.500 

Honorar 3.400 13.600 

Mannskap i seremoni 2.500 4.800 

Sum tjenester 12.100 61.600 
 

 
 
 

Andre tjenester   

Pynt i kirke 1.000 1.200 

Program  1.200 1.800 

Dekorasjon til kiste (3 roser) 150  

Kistedekorasjon stor  4.500 

Dødsannonse Bladet 128 mm 1.368 1.368 

   

Sum tillegg 3.718 8.868 
   

Totalt - ev. stønad NAV 15.818 70.468 
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