Prisoversikt for gravferd i Oslo 2019
Minimum

Merknad

Maksimum

Merknad

a) Kiste
1. Kiste, inkludert utstyr og svøp
2. Stell og nedlegg i kiste

kr 4 000,00 Umalt spon
kr 1 300,00

kr 40 200,00 Continental
kr 1 300,00

b) Transport
1. Bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted
2. Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringsted for avdøde
3. Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted
4. Transport av utstyr og mannskap til seremoni
5. Eventuell transport av båre etter seremoni

kr
kr
kr
kr
kr

4 350,00
2 000,00
7 800,00
700,00
7 800,00

Helg og natt
2 mann og bil
Begravelsesbil og 4 mann

Begravelsesbil og 1 mann

kr
kr
kr
kr
kr

c) Seremoni
1. Priser på assistanse fra èn henholdsvis to gravferdskonsulenter
2. Pynt og hva pynten inkluderer
3. 50 trykte program
4. Kistedekorasjon

kr 2 200,00 1 assistent i kapell
kr 1 000,00 2 bårestaker -pynteutstyr
kr 600,00 Enkelt
kr 100,00 1 stk. lilje

kr
kr
kr
kr

5 400,00
2 000,00
1 850,00
5 000,00

2 assistenter i kirke
4 syvarmede lysestaker og 2 bårestaker
Fargebilde alle 4 sider
Prisen kan bli høyere ved spesielle ønsker

d) Honorarer og gebyrer
1. Byråets avgiftsfrie honorar, inkl. tilrettelegging og planlegging

kr 2 000,00 Uten seremoni

2. Byråets avgiftspliktige honorar (adm.omkostninger)
3. Melding av papirer til offentlige kontorer

kr
kr

kr 5 050,00 Byråets honorar økes med timesats
hvis det er ekstra arbeidskrevende
kr 3 300,00
kr
600,00

Dødsannonse
Èn annonse over èn spalte, 75 millimeter

kr 3 565,00 Aftenposten

kr 3 565,00 Aftenposten

Sum

kr 28 165,00

kr 90 915,00

Kommunale avgifter
Kremasjonsavgift
Steinarbeid ved begravelse
Festeavgift pr. år ved dobbelt grav

kr
kr
kr

kr 6 060,00 Avgift for utenbysboende
kr 3 500,00
kr
370,00

3 200,00
1 400,00
3 300,00
700,00
3 300,00

08:00-16:00
1 mann og bil
Begravelsesbil og 1 mann

900,00 Uten seremoni
600,00

370,00

Begravelsesbil og 4 mann

Andre mulige kostnader
Minnesamvær - pris avhenging av meny, antall og sted
Innskrift på gravsten - evnt. nytt gravmonument
Kostnader til musikalske innslag i seremonien
Egen urne

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall.
Transportrefusjon. Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har Folkretrygden refusjonordning. Byrået informerer om dette.
Behovsprøvd gravferdsstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået informerer om dette.

