
Prisliste max / min  
Kiste

Min Max
Kiste m/svøp og utstyr (heltre furu enkel hvit) *                                                                      4900 53000
Stell og nedlegg                                                                                                           990 3000
Dagtid / Kveld, helg, natt med eget tøy
Hygieneutstyr                                                                                                 323 2500

Transport
Transport inkl bårebil, sjåfør og hjelpemann
Henting på båre/kiste til oppbevaringssted                                                          1990 6000
(+ ved lenger avstand)

Klargjøring og levering av kiste                                                                                   1850 1850
Fra oppbevaringssted til seremonisted                                                                   1990 3000
(+ ved lenger avstand)

Fra seremonisted til Drammen krematorium        (gjelder kun ved bisettelse)                                                   0 3500
(+ ved lenger avstand)

Følgebil, transport av utstyr/mannskap                                                                        600 1990

Seremoni
Bistand under seremoni                                                                                               2000 6000
1 ass. / 3 ass.
Dekorasjonsutstyr seremoni                                                                                           900 2000
Programhefter, 50 stk. fortrykte program og eget bilde                                           1317 1317
Blomster ( 3 roser på kisten min , kistedekorasjon fra kr 3 000 til ubegrenset       kr. 150,- | kr. ∞,- 150



Dødsannonse på internett 490 490
Drammens tidende (75 mm  inkl minneside og nettannonse)                                2123

Honorar og adm.kostnader
Avgiftspliktig honorar                                                                                                    2000 4000
Avgiftsfritt honorar                                                                                                       2000 4000
Adm.kostnader                                                                                                               1000 2500
Konferanse kontoret /hjemmet (alle dager) 0 0
Syning / visning av avdøde (alle dager) 0 0
Forsang i seremonier ved Jan Kristian Hverven 0 0

Total                                                                                                                                22500 97270

* Inkludert heltre furukiste enkel utforming tillegg for skjorte kr. 500, - ingen tillegg for eget tøy

Begravelse uten seremoni 7990* 8490
Transportkostnader ut over 20 km kan tilkomme 
Inkludert heltre furukiste enkel utforming tillegg for skjorte kr 500, - ingen tillegg for eget tøy

Alle begravelsesbyrå er lovpålagt å synliggjøre min/maks-pris for gravferd pga Prisopplysningsforskriften, inkl feks alle 
 båretransportetapper. Prisene over kan likevel bli lavere enn vår min-pris, for eksempel ved at det ikke er
 naturlig å benytte alle momentene i prislisten.

Hver enkelt familie får prisoverslag etter endt samtale
Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer i løpet av året 2021
Behovsprøvd gravferdstønad kan søkes Nav dersom det er lite midler i boet, max-utbetaling kr. 25.377,-. Vi hjelper til med utfylling av og innsending av 
søknaden.
Båretransportstønad: Vi hjelper til med å sende inn søknad til Nav, når båren er i transport i 20 km eller mer. Egenandel Nav kr. 2.538,-


