Priseksempler - minimumspris og maksimumspris 2022
Tjeneste
Kiste, enkleste hvit, inklusiv svøp og utstyr / Bjørkekiste inklusiv svøp og utstyr
Stell og nedlegging i kiste, 2 mannskap
Bringe tom kiste til dødssted, 2 mannskap med bårebil (under 20 km)
Transport av båre fra dødssted til aktuelt kjølerom/seremonisted/grav/krematorium
pr.strekning(under 20km), 2 mannskap og bårebil
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell etc.)

Minimum
6500
1500
1200

Maksimum
17000
5000
1200

1300

3600
0

Dødsannonse i lokalavis, ca 70 mm ( Gratis annonse på minneside )
Leie av dekorasjonsmateriell (kapell/kirke/seremonirom)
50 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter,4-siders)
Blomster på kisten med bånd / stor klassisk kistedekorasjon
Byråets avgiftspliktige honorar (Administrasjonskostnad)
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester, arbeid off.papirer)
Fakturagebyr

0
0,- (på byråets eget
seremonirom)
fra1500
0
500
300(3 enkle roser)
1200
2500
0

fra1500
0
1800
5000
2800
6000
0

Sum kostnad for minimum / maksimumspris

16.500,-

48.700,-

Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/kirke/seremonirom)

5000 (i kirke/kapell)

Mva er inkludert.
Minimumspriser har ikke med alle punkter som er vanlig i en gravferd. Avhengig av de valgene familien tar, vil de fleste gravferder ha en sluttfaktura mellom minimum
og maksimumspris. En gravferd også kan gjennomføres uten seremoni. I de tilfellene vil kostnaden ofte bli lavere enn det som kommer frem av oversikten
ovenfor. Vi hjelper til med å søke behovsprøvd støtte til gravferd fra NAV, samt transportrefusjon fra NAV i de tilfellene vilkårene er oppfylt.

Type
Kiste, enkel sponplatekiste, inkludert svøp og utstyr
Kiste, enkel hvitmalt, inkludert svøp og utstyr
Kiste, hvitlasert foliert trefiber, inkl. svøp og utstyr
Kiste, hvitmalt klassisk med profiler, inkl. svøp og utstyr
Kiste, hvit klassisk med/uten liljedekorerte hjørner, inkl. svøp og utstyr (xbl)
Kiste, furu, inkludert svøp og utstyr (xbl)
Transport av tomkiste/båre til dødssted, inkl. bil og sjåfør/bærer (under 20km, dag/kveld-helg-natt)
Transport av avdøde fra dødssted til Landsems eget stellerom/bårerom ( bil og sjåfør/bærer, under 20km, (dag/kveld-natt-helg)
Transport av båre til kjølerom / seremonisted / gravsted / krematoriet, pr.tur,( bil og sjåfør/bærer, under 20km ) dag/kveld-natt-helg
Utrykning til hjemmedødsfall/ulykke, 2 mannskap + bårebil, faktureres etter forbrukt tid
Nedlegging i kiste på institusjon når avdøde er ferdig stelt, 2 mannskap(dag/kveld-natt-helg)
Nedlegging i kiste på institusjon når avdøde er ferdig stelt, egne klær, 2 mannskap (dag(kveld-natt-helg)
Ordinært stell og nedlegging i kiste, 2 mannskap (dag/kveld-natt-helg)
Utvidet stell og nedlegging, 2 mannskap, faktureres etter forbrukt tid etter gjeldende timesatser
Kondolanseprotokoll, bok med nødvendig antall navnetrekkark
Programhefter, 4-siders, Oppsettskost på 1500,- + kr. 6,- pr.stk
(100 stk, kr.2100)
Bilde skrevet ut og satt i ramme, a5
Assistanse ved seremoni, 1 assistent
Assistanse ved seremoni, 2 assistenter
Tilrettelegging og gjennomføring av syning på Landsems eget syningsrom (dag/kveld)
Tilrettelegging og gjennomføring av syning i div kapell (08:00-22:00, pr time)
Tilrettelegging og gjennomføring av syning i div kapell/Landsems eget syningsrom (helg/natt,pr.time)
Leie av Landsems seremonirom, (uten musiker, taler)

Pris
6500
8500
8500
9500/(10500)
12000/ (13000)
10000/ (11000)
1200/2400
1300/2400
1300/2400
Etter forbrukt tid
1500/2500
1700/2700
2800/3800
Etter forbrukt tid
500

Vår timepris på alle tjenester, (dag/kveld-natt-helg)
Sjåfør ved langkjøring, pr. time ( Dag / Kveld-natt-helg)
Startgrunnlag ved langkjøring over 20 km
Bårebiltakst, pr.km (ved nav-dekte kjøringer, bomkost inkludert)
Midlertidig gravkors, navnemerket
Byråets avgiftsfrie honorar (samordne alle involverte, forbrukt tid på alle forberedelser, nødvendige meldinger til det offentlige)
Byråets avgiftspliktige honorar (mva-pliktige administrasjonskostnader)
Utlegg fra St.Olavs Hospital for nedlegging i kiste/nedlegging i egne klær
Utlegg fra Sykehuset Levanger for nedlegging i kiste

890/1780
890/1780
980
25
500
Fra 2500
Fra 1200
850/1000
850

150
2500
5000
0
1000
2000
0

Ved nødvendig transport over 20 km, regnet fra dødssted til gravsted/krematoriet, lager vi søknadspapirer til Nav for dekning av transportutgifter. Dødsboet blir da bare belastet med Navs
egenandel for all transport og Nav refunderer mellomlegget direkte til begravelsesbyrået.

