Utfyllende prisliste for Bryde begravelsesbyrå 2022

Det er mange valg som skal tas og det er summen av valgene som bestemmer
kostnadsnivået på gravferden. Husk at det er lov til å spørre om priser, kostnader og
alternative løsninger. Alle alternativer er ikke presentert her.
Ta gjerne kontakt og spør på 46906614

Stønader ved gravferd:
Før du leser videre kan det være nyttig å vite at det finnes noen stønadsordninger. For
medlemmer i folketrygden, kan det være aktuelt å søke NAV om Behovsprøvd
Gravferdsstønad. Den er på inntil 26.011,- og skal bidra til å dekke faktiske utgifter du har til
gravferden. Det må søkes innen 6 måneder. Båretransport kan det søkes om i de tilfellene
der den avdøde må transporteres over 20 km. Da betaler etterlatte kun en egenandel på
2601,-. Resten kan man søke om at NAV dekker.
Medlemskap i fagforeninger og liknende kan også bety at noen av gravferdsutgiftene kan bli
dekket. Ta gjerne kontakt om du lurer på dette.

Timespris for gravferdskonsulenter:
Timeprisen for konsulenter er på 750,Det kommer ikke noen mva. i tillegg til dette.
Ved 50% overtid, blir timesprisen på 1125,- pr. time *
Ved 100% overtid, blir timesprisen på 1500,- pr. time

Prisene gjelder for hver påbegynt time.

* Forklaring overtid:
- Vanlig timespris for gravferdskonsulent gjelder for:
- Hverdager og lørdager mellom klokken 08.00 til 16.00.
- 50% tillegg man-lør mellom 16.00 og 22.00.
- 100% tillegg søndager og helligdager, samt man-lør mellom 22.00 og 08.00.

Kister:
Alle ordinære kister er inkl. utstyr, svøp og skjorte.

Klassisk hvit kiste, profilert

8 250,-

Furu enkel natur

7 950,-

Enkel hvit kiste

7 950,-

Eikefoliert kiste:

10 950,-

Furu klarlakk kiste

9 800,-

Sort Standard kiste

12 300,-

Ornament hvit kiste

12 300,-

Ekstra bred/ ekstra lang klassisk hvit kiste

10 900,-

Heltre furu med hvitt bomullstrekk

4 950,-

m/ skjorte

Heltre furu med hvitt bomullstrekk u/ skjorte

4 550,-

Barnekister
40 cm klassisk hvit

4 750,-

60 cm klassisk hvit

5 450,-

95 cm klassisk hvit

6 250,-

130 cm klassisk hvit.

7 750,-

Urner:
Ta kontakt.

Stell/ nedlegg:
Stell/ nedlegg byrået 08.00 – 16.00:

1 200,-

Stell/ nedlegg byrået, kveld, natt, helg eller ekstra tidkrevende:

1 700,-

Stell/ nedlegg sykehuset

1 100,-

Utstyr ved henting:
Hygienetiltak:

200,-

Hygienetiltak, hakestøtte, laken mm:

550,-

Ved ekstra hygienetiltak og beskyttelsesutstyr:

fra 550,- - 3000,-

Transport
Bårebil:
Transport av kiste/ båre mellom de ulike distansene (hentested til oppbevaringssted,
oppbevaringssted til seremonisted, seremonisted til begravelsessted eller Vestfold
Krematorium).
1: Inntil 10. km.

1 400,-

2: Mellom 10 km. og 20 km.

2 200,-

3: Mellom 20 og 40 km.

2 600,-

Sjåfør:
Det er timespris for sjåfør og hjelpemann og det betales for hver påbegynt time. Timesprisen
er på 750,- (1125,- ved 50% overtid og 1500,- for 100% overtid. Det kommer ikke mva. i
tillegg til dette).
(Ved noen distanser er det behov for hjelpemann, ved andre er det kun behov for sjåfør).

Langkjøring:
-

Oppstart
1000,Tillegg på
18,- pr. km.
Evt. ferge-/ bomavgifter.

(Timespris for sjåfør kommer i tillegg til dette. I noen tilfeller kommer det også et tillegg for
hjelpemann dersom det er behov for det).

Klargjøring og henting av kiste

300,-/800,-

Transport av utstyr og
mannskap til seremoni:

300,- (inntil 10 km)

600,- (inntil 20. km)

Bistand under seremoni
Her er det antall konsulenttimer det betales for. Vanlig pris for liten, vanlig og større seremoni
sees nedenfor:
Liten seremoni- 1 konsulent (i 3 – 4 timer):

2 800,-

Vanlig eller mindre seremoni- 2 konsulenter:

3 900,-

Stor seremoni- Ved behov for konsulenter utover 2, koster det ytterligere 750,- pr. time pr.
gravferdskonsulent.
Ved ekstra små seremonier kan prisen komme ned i 1500,- for bistand under seremonien.

Dekorasjonsutstyr til seremoni (pynteutstyr, lys, katafalk) kr. 500- 1000,- avhengig av
mengde.

Syningsseremoni
Kostnaden er i utgangspunktet timesprisen for gravferdskonsulenten. Uansett ta kontakt og
forhør deg nærmere med oss. Det finnes ulike løsninger.

Programhefter

Vi trykker eksakt det antall det er behov for. Her er eksempel på pris;
25 stk.

1 350,-

50 stk.

1 679,-

75 stk.

1 829,-

100 stk.

2 079,-

150 stk.

2 629,-

200 stk.

3 079,-

Ved tillegg på 50 stk. øker prisen med ca. kr. 450,-

Det finnes også rimeligere løsninger.
Solister/ musikere: De tar gjerne et honorar på mellom 2500,- og 5000,-

Blomster:
Prisene her avhenger litt av hvilken leverandør som velges, hvilke blomster som velges osv.
Her er skisserer vi noen priser på blomsterdekorasjoner som det ofte bestilles til gravferd:
Kistedekorasjon: fra 1700,- Gjennomsnittlig er 2800,Kranser: fra 1800,Hjerter: fra 1200,Båredekorasjon: fra 800,Bårebuketter: fra 450,Urnedekorasjoner: fra 800,Kondolansebuketter: fra 450,-

Streaming
Ved bestilling av profesjonell streaming:

ca. 4000,-

Bilder fra seremoni
Bilder tatt av byrået:

fra. 0,- - 300,-

Bilder tatt av profesjonell

fra 1000,-

Byråets honorarer
Avgiftspliktig honorar
Minstepris kr. 1000,Max kr. 2 400,Avgiftsfritt honorar
Forberedelse, Konferanse, tjenesteformidling og etterarbeide.
Pris henger sammen med medgått tid for konsulent.
Uten seremoni (i pakkeløsning): 625,Ellers er minstepris kr 2 000,Vanlig pris ligger på rett over 3 000,-/ 3 500,-.
Prisen avgjøres av medgått tid til Konferanse, tjenesteformidling og etterarbeid.

Melding av offentlige papirer kr. 985,-

Midlertidig gravminne:
Hvitmalt: kr. 680,Natur: 590,Dekor: 50- 150+
Navnplate:
-

Gull: 90,Hvit: 90,-

Tillegg:

Flytransport av båre:
Bodybag

1 050,-

Båreplatting for flytransport (pålagt):

2 500,-

Bårepose for flytransport (pålagt):

8 500,-

Bårepresenning for transport (pålagt):

1 550,-

Sinkkiste (pålagt ved utenlandsflygninger)

9 132,-

Åpning av sinkkiste og omlegg:

2 540,-

Dødsannonser
Prisene for annonser i avisen vil variere noe fra avis til avis og i forhold til mengde ord i
annonsen.
Dødsannonse lokal avis (75 mm)

fra ca. 1.800,- ++++

Sandefjord blad (vanlig størrelse):

ca. 2 500,-

Østlandsposten (vanlig størrelse):

ca. 2 500,-

Aftenposten (vanlig størrelse):

ca. 4 500,-

Evt. kostnader til Sandefjord kirkelig fellesråd
Musikk før seremonien

1000,-

Kremasjonsavgift egenandel

2 279,- (Sandefjord kommune)

Leiekostnader kirke/kapell for ikke-medlemmer/ utenbys
Leie av kirke/kapell, inkl. kirketjener

3 350,-

Leie av organist

1 750,-

Leiekostnad Human-Etisk forbund

Taler - medlem

0,-

Taler ikke-medlem

4.500,-

Annen Gravferdstaler/ Livssynsåpen seremoni fra 4550,-

Andre avgifter
Begravelse utenbysboende kr. 6 180,- (2020- pris)
Urnenedsettelse utenbysboende kr. 2 056,- (2020- pris)
Full avgift Vestfold krematorium kr. 7 300,- (feks utenbysboende)

Festeavgifter
Enkel kistegrav kr 250,- pr år
Urnegrav kr 250,- pr år

Hver enkelt familie får prisoverslag etter endt samtale Vi tar forbehold om trykkfeil og
prisendringer i løpet av året 2022. Hvis noe er uklart eller du skulle ha ønsker «litt på siden
av» det som kommer frem ovenfor her, så ta kontakt. Vi leter alltid etter gode løsninger for
våre kunder.

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Cecilie B. Trosby
Bryde begravelsesbyrå

