Prisliste varer og tjenester 2016
Tjenester:
Beskrivelse
Assistanse i seremonien
Assistanse i seremonien (2 eller flere assistenter)
Assistanse ved syning i kapell dagtid
Assistanse ved syning i kapell kveld/helg
Assistanse ved urnenedsettelse
Nedlegging i kiste
Nedlegging i kiste (2 mann)
Nedlegging i kiste (Nordl.sykehuset)
Mannskap ved overføring, en person
Mannskap ved overføring, to personer
Bærere ved overføring
Bærere ved seremonien, én person
Bærere ved seremonien, to personer

Pris fra
kr 2 850,00
kr 3 82500
kr 850,00
kr 1 369,00
kr 950,00
kr 950,00
kr 1 650,00
kr 1 650,00
kr 750,00
kr 1 500,00
kr 750,00
kr 750,00
kr 1500,00

Byråets honorarer:
Administrasjonskostnad
Byråets honorar, avgiftsfri del fra
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde fra
Tillegg hjemme konferanse kveld/helg

kr 695,00
kr 600,00
kr 1995,00
kr 800,00

Transportkostnader:
Mannskapskostnad pr. time
Startgrunnlag bil
Kilometerkostnad, pr km
Kjøring med mannskap (Hurtigrute-Krematorium)
Kjøring med mannskap, (Hurtigrute-Krematorium, helg)
Kjøring seremonisted/gravlund
Kjøring seremonisted/krematorium
Transport av tom kiste til institusjon Transportrefusjon fra Nav .Vi er behjelpelig med søknaden.
Henting avdøde i hjemmet (2 mann) helg
Flyfrakt (be om pris)
Sinkkiste (be om pris)
Egenandel transportrefusjon nav
Avgiftsfritt Lodding av kiste
Flylem med overtrekk og stropper
Kistepose utvendig påbudt (flyfrakt)
Likpose 6HDT ekstra sterk
Likpose non voven

kr 750,00
kr 1 200,00
kr 19,00
kr 3 070,00
kr 5 825,00
kr 2 320,00
kr 2 320,00
fra kr 900 ,00
Kr 0,00
kr 2995,00

kr 2 272,00
kr 1 290,00
kr 2 395,00
kr 7 300,00
kr 595,00
kr 270,00

Kister og urner:
Kiste (modell 1000 ubehandlet)
Kiste (modell Azur) inkl. utstyr
Kiste (modell eik Minor) inkl. utstyr
Kiste (modell Libra, ekstra størrelse) inkl. utstyr
Kiste (modell Libra) inkl. utstyr
Kiste (modell Natur furu) inkl. utstyr
Kiste (modell Capella) inkl. utstyr
Kiste (modell Orion) inkl. utstyr
Kiste (modell Rigel) inkl. utstyr
Kiste (modell Tenor) inkl. utstyr
Kiste (modell Vega) inkl. utstyr
Kiste (modell Virgo antikkgrå) inkl. utstyr
Kiste (modell Virgo lyslasert) inkl. utstyr
Kiste (modell Virgo mørk brun) inkl. utstyr
Kiste (modell Diamant høyglans sort) inkl. utstyr
Kiste (modell Diamant høyglans rød) inkl. utstyr
Kiste (modell Diamant høyglans hvit) inkl. utstyr

kr 4 200,00
kr 13 400,00
kr 25 760,00
kr 11 900,00
kr 10 500,00
kr 9 660,00
kr 8 750,00
kr 13 400,00
kr 12 800,00
kr 13 400,00
kr 17 660,00
kr 12 700,00
kr 12 700,00
kr 12 700,00
kr 28 000,00
kr 28 000,00
kr 28 000,00

Barnekiste (modell Aries 55 cm)
Barnekiste (modell Aries 70cm)
Barnekiste (modell Aries 95 cm)
Barnekiste (modell Fjäril 70cm)
Barnekiste (modell Lyra 130 cm)
Barnekiste (modell Lyra 170 cm)
Fosterkiste, hvit

kr 2 900,00
kr 3 250,00
kr 3 900,00
kr 3 900,00
kr 4 900,00
kr 5 900,00
kr 275,00

Urne Ovum kirsebær mahogny
Urne Randers sort
Urne nr. 326 (Never)
Urne diamant hvit
Urne nr. 416 (Bark blå)
Urne nr. 475 (Bark grønn)
Urne nr. 361 (Bjørk Natur)
Urne nr. 416 (Bark hvit)

kr 4 690,00
kr 750,00
kr 1 500,00
kr 5 115,00
kr 1 420,00
kr 1 420,00
kr 1 600,00
kr 1 420,00

Diverse produkter:
Lys / utstyr i seremonien
Minnebok (den første er gratis)
Bilde i ramme
Annonse, Avisa Nordland, gjennomsnittlig pris

kr 600,00
kr 590,00
kr 300,00
kr 2 575,00

Sanghefter/program:
Sanghefter, 100 stk.
Sanghefter, 125 stk.
Sanghefter, 35 stk.
Sanghefter, 350 stk.
Sanghefter, 400 stk.
Sanghefter, 50 stk.
Sanghefter, 500 stk.
Sanghefter, 25 stk.
Sanghefter, 150 stk.
Sanghefter, 200 stk.
Sanghefter, 250 stk.
Sanghefter, 300 stk.

kr 2 350,00
kr 2 500,00
kr 1 250,00
kr 3 500,00
kr 3 800,00
kr 1 400,00
kr 3 950,00
kr 950,00
kr 2 650,00
kr 2 950,00
kr 3 150,00
kr 3 350,00

Solist honorarer fra

kr 3000,00

Minnesamvær: Be om tilbud

Humanistisk Gravferd:
Humanistisk gravferd er gratis når avdøde var medlem i Human-Etisk Forbund. For ikkemedlemmer har vi følgende priser for 2016:




Humanistisk gravferdsseremoni (inkl. hjemmebesøk/samtale) - 3000 kroner
Rådgivningsoppdrag med hjemmebesøk - 1400 kroner
Kun seremoniledelse, askespredning, urnenedsettelse med kort tale - 1400 kroner

Kommunale avgifter, gebyrer diverse:
Kremasjonsavgift Bodø kommune (for utenbys)
Egne innbyggere
kr 00,00
For øvrige priser følg koblingen:
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/bodo/dokumenter/betalingsregulativ-2016.pdf

kr 5770,00

Stønader:
Behovsprøvet gravferdsbidrag
Egenandel transportrefusjon nav
Vi er behjelpelig med søknader.

kr -22 723,00
kr 2 272,00

Blomster ( Prisene er veiledende og varierer etter størrelse og type
blomster)
Kistedekorasjon fersken/oransje tema
Kistedekorasjon hvitt tema normal str.
Kistedekorasjon hvitt tema stor str.
Kistedekorasjon naturtema
Kistedekorasjon rosa/lilla tema
Kistedekorasjon rødt tema
Hjerte 27 cm nellik rødt tema
Hjerte 27 cm roser rødt tema
Hjerte 27cm fersken/oransje tema
Hjerte brudeslør 27 cm hvitt tema
Hjerte med roser 34 cm hvitt tema
Hjerte mix 27 cm rosa/lilla tema
Hjerte nellik 27 cm hvitt tema
Hjerte nr. 110732 (27cm),
Hjerte nr. 110732 (34cm), som bildet
Hjerte nr. 110734 (27cm)
Hjerte nr. 110734 (34cm), som bildet
Hjerte nr. 110735 (27cm)
Hjerte nr. 110735 (34cm), som bildet
Hjerte nr. 110737 (27cm)
Hjerte nr. 110737 (34cm), som bildet
Hjerte nr. 1181 (27cm), som bildet
Hjerte nr. 517 (27cm), som bildet
Hjerte åpent hvitt tema
Hjerte åpent nr. 110733 (41cm), som bildet
Hjerte åpent nr. 110736 (43cm), som bildet
Mosehjerte 34 cm natur tema
Hvit, rød etc. langstilket rose
Håndbukett valgfri
Håndbukett rød
Krans fersken/oransje tema (41 cm)
Krans hvitt tema (31 cm)
Krans hvitt tema (41 cm)
Krans høst (41 cm)
Krans nr. 110704 (31 cm)
Krans nr. 110704 (41 cm) som bildet
Krans nr. 110726
Krans nr. 602
Krans nr. 603
Krans rosa/lilla tema (31 cm)
Krans rosa/lilla tema (41 cm)
Krans sommer 41 cm
Krans vår (31 cm)
Grankrans 65cm natur tema
Bårebukett m/sløyfe fersken/oransje tema
Bårebukett m/sløyfe hvitt tema
Bårebukett m/sløyfe rosa/lilla tema
Bårebukett m/sløyfe rødt tema
Båredekorasjon fersken/oransje tema
Båredekorasjon hvitt tema

kr 3 500,00
kr 3 800,00
kr 5 500,00
kr 3 500,00
kr 4 000,00
kr 4 000,00
kr 1 900,00
kr 3 000,00
kr 1 900,00
kr 1 900,00
kr 3 500,00
kr 2 700,00
kr 1 900,00
kr 2 200,00
kr 3 000,00
kr 2 000,00
kr 3 000,00
kr 2 200,00
kr 3 000,00
kr 2 200,00
kr 3 000,00
kr 1 800,00
kr 1 800,00
kr 2 400,00
kr 2 200,00
kr 2 200,00
kr 1 600,00
kr 60,00
kr 175,00
kr 175,00
kr 2 000,00
kr 2 000,00
kr 3 100,00
kr 2 200,00
kr 2 200,00
kr 3 200,00
kr 1 600,00
kr 2 200,00
kr 2 200,00
kr 1 700,00
kr 2 700,00
kr 2 200,00
kr 2 200,00
kr 1 800,00
kr 650,00
kr 1 200,00
kr 850,00
kr 1 200,00
kr 1 700,00
kr 2 000,00

Båredekorasjon rosa/lilla tema
Urnepynt natur tema
Urnepynt rosa/lilla tema

kr 1 500,00
kr 400,00
kr 650,00

Arbeid/produkter vedr. gravsted:
Gravmonument (Be om tilbud/katalog)

SKRIFTTILFØYELSER:
Innhugget innskrift i lakk og gull, pr. innskrift
Tillegg for flere innskrifter i lakk og gull, pr innskrift

Innskrift-dypblåst, natur/ru overflate fremhevet på etter hugget
Bunn, navnetrekk o.l.
Tillegg for flere innskrifter-dypblåst, natur, ru o.l.pr. innskrift

kr 4 100,00
kr 1 500,00

kr 4 800,00
kr 2 000,00

ETTERMONTERIG AV ALUMINIUM OG BRONSESKRIFT:
Fast minstepris på bronsjenavn, pr innskrift
Aluminium navn
Gullforgylt bronsjenavn, pr. innskrift

kr 5 500,00
kr 7 500,00
kr 8 500,00

OPPUSSING AV SLITT INNSKRIFT OG ORNAMENT
Fornying av innskrift lakk/ gull, pr. innskrift, fra

kr 1 300,00

Tillegg for flere innskrifter, pr. innskrift, fra
Fornying av ornament, pr. ornament, fra

kr 900,00
kr 800,00 Rengjøring,

sandblåsing, kjemisk rensing (Normalt tilkommer rens og vask
av stein, før fornying av skrift kan utføres)-pr. monument, fra

kr 900,00

OMSLIPING-NYPOLERING:
Omsliping av forside, fra
Innhugget innskrift i lakk og gull, pr. innskrift, fra
Tillegg for flere innskrifter i lakk og gull, pr. innskrift

Innskrift-dypblåst, natur/ru overflate fremhevet på etter hugget
bunn, navnetrekk o.l.
Tillegg for flere innskrifter-dypblåst, natur, ru o.l.pr. innskrift

kr 4200
kr 3 800,00
kr 1 500,00

kr 4 800,00
kr 2 000,00

BOLTING-SIKRING OG OPPRETTING AV MONUMENT:
Bolting av monument med 2 rustfrie bolter, pr monument, fra
Flytting av monument på gravsted, pr. monument, fra
Ny sokkel/fundament til monument ( standard størrelse ) pr. monument, fra
Oppretting av fundament ( standard størrelse ) pr. monument, fra
Oppretting av veltet monument ( standard størrelse ) pr. monument, fra
Skjæring av rot på monument, fra
Klyving/saging av naturstein
Ved spesielle/større oppdrag

kr 1 000,00
kr 1 000,00
kr 1 900,00
kr 1 000,00
kr 1 800,00
kr 1 000,00
Pris på forespørsel
Pris på forespørsel

FRAKT OG MONTERING:
Frakt-kjøring og tilrigging, fra
Montering an lykter, duer, spurver o.l. fra
Montering av bedplater og bedrammer, fra
Kjæring kjerringøy-Fore
Kjøring Misvær-skjerstad:

kr. 400,00
kr 400,00
kr. 500,00
kr. 700,00
kr. 500,00

Vi gjør oppmerksom på at priser på monument arbeid og produkter tilknyttet
kan variere ut i fra leverandører og omfang i arbeidet. Ved henvendelse og eventuell
befaring vil vi kunne gi et eksakt prisoverslag.
Gravferdsstøtte:
Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 22.723,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør
mer enn 20 km fra bopeladresse.
For mer informasjon, se nettsiden vår under: Ved dødsfall "Trygdeytelser og pensjoner".
Honorarer:
Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster. Avgiftsberegningen er
komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområd et. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også
forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige
meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av
størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.
kommunale avgifter:
I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det
ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Det er ikke krema sjonsavgift for
boende i Bodø kommune. De som er bosatt utenfor Bodø kommune mottar faktura fra Bodø kirkelige fellesråd på kr.
5770,- som må dekkes av pårørende.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt.
Det tas forbehold om feil og/eller endringer i prislisten.
Vennlig hilsen
Bergs Begravelsesbyra AS
Storgata 51, 8006 Bodø
Telefon: 75 50 66 50 (Døgnvakt)
E-post: bedrift@bergs-begravelse.no

