
 
Prisliste pr. 10.02.2019 

 Minimum Merknad Maksimum Merknad Mest vanlig 

Kiste m. 
nødvendig utstyr 
 

5500 Enkel hvit 
spon (Kan 
skaffes på 
forespørsel) 

57 900 Type 
continental 
(Kan skaffes på 
forespørsel) 

7900 

Bjerkeset kiste     7900 

Nordica kiste     7900 

Furu (natur 
eller hvitlasert) 

 Ikke på lager   8500 

Lilje     11 300 

Ekstra lang 
og/eller bred kiste 

 1500kr ekstra 
I forhold til 
ordinær pris 

   

Bringing av kiste 
til dødssted 
(inkl. klargjøring) 

    1050 

Stell/nedlegg 1500  3500 Ved ulykker/ 
ekstra arbeid 

2500 
(2 pers.) 

Kremasjon inkl. 
standard urne 

 Pris fastsetter 
av Fellesrådet i 
Kristiansund 

 Annen urne 
kan skaffes, 
mot tillegg i 
pris 

6400 

Henting av avdøde 
til oppbevarings-
sted 

 Kommer an på 
avstand. 
Over 20 km, 
dekkes delvis 
av NAV, 
hvorav en 
egenandel. 
Under 2 mil: 
1800 i 
oppstart- 
Kostnad 
bårebil, 18 kr 
pr. km, pluss 
mannskaps- 
kostnad 

 Avhenger av 
avstand jf. 
NAV-regler 

2390 
(Egenandel) 

Henting av avdøde 
til oppbevarings-  
sted 

1800 0-10 km.  Avhengig av 
tidsbruk 

1800 

Henting av avdøde 
til oppbevarings-  
sted 

2390 10-20 km.  Avhengig av 
tidsbruk 

2390 

Transport på 
seremonidagen 

20 kr km Inngår i ev. 
egenandel 

  Se over 

      



 
Assistent under 
seremonien 

1900 En assistent 2900  2900 (to 
assistenter) 

Leie av utstyr* 895  1500  895 

Program 
(Sang)hefter* 

 < 50 1800   

Program 
(Sang)hefter* 

2800 50- 100 stk. 2800 8,50 pr. stk. 
over 100 

2800 

Dødsannonse* 1800 Avhengig av 
avis og 
størrelse på 
annonsen 

5000  2000 

Byråets honorar, 
avgiftsfritt (Inkl 
melding til 
off.etater) 

3000  4500  3000 
 

Byråets honorar, 
avgiftspliktig 

1050  1050  1050 

Navneplate til 
kors* 

350  350  350 

Kistepynt 0 Priser i.h.t. 
Interflora sin 
katalog. 
NB: Sløyfe 
koster 175 

 Ingen maks-
pris, lages 
etter ønske. 

3175 

Syning 990 Dagtid pr. 
påbegynt time 

1980 Etter kl. 21 1485 
(mellom kl. 
16.00-21.00) 

Timepris div arbeid 
(Nav./politi.ev.a) 

     

Timepris fra kl. 
08.00-16.00 

990     

Timepris fra kl. 
16.00-21.00 

1485     

Timepris fra kl. 
21.00-08.00 

1980     

 

Andre kostnader som kan påvirke totalpris: 

• Leie av lokale til seremoni 

• Kremasjonsutgifter 

• Solist(er) 

Byrået er behjelpelig med å søke om transportstøtte og ev. behovsprøvd gravferdshjelp. Ved 

behovsprøvd gravferdshjelp må avdøde være ubemidlet og siste skattemelding må legges ved. Byrået 

hjelper til å innhente denne. Transportstøtte innvilges om avdøde må transporteres mer enn 20 km.  

 

 



 
Eks.  

Om en person dør på Molde sjukehus, og skal begraves i Fræna er kriterie for transportstøtte tilstede. 

Egenandel for etterlatte blir da kr 2390,00 

 

Vi er behjelpelig med bestilling av lokaler og mat til evt. minnestund om dere ønsker det. 

En nøktern, men verdig begravelse uten syning, solister eller andre ekstra kostnader kommer på ca. 

29115 kroner. Etterlatte vil få et eksakt kostnadsoverslag fra oss før man tar den endelige beslutningen 

om hvilke valg man vil ta. Vi er behjelpelig med råd og veiledning underveis. 

I tillegg kommer ev. minnesamvær og gravminne. Gravminne bestilles senere og denne kan ikke settes 

på graven før etter 5-6 måneder. Vi er også behjelpelig med anskaffelse og utforming av gravminne.  

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. 
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