PRISLISTE VERD BEGRAVELSE
2021

Verd Begravelse har faste priser på begravelse med tradisjonell / personlig seremoni til
NOK 31.000, enkel seremoni til NOK 27.000 uten seremoni til NOK 10.500. Tradisjonell /
personlig begravelse med seremoni inkluderer alt du trenger og du får alle tilvalg til våre
innkjøpspriser. Med enkel seremoni holder vi seremonien på bestemte kapeller (spesifisert
under) og har enklere løsninger enn med tradisjonell / personlig seremoni. Dødsannonse i avis
er ikke inkludert. Priser er oppgitt etter kravene i prisforskriften, med minimums og
maksimumspriser. Henting på båre er ikke inkludert og tillegg i transportkostnader tilkommer
ved behov for kjøring på kveld og i helg.

Varer
Kiste inkludert svøp
Urne
Gravmarkør inkl. navnskilt
Kisteblomster inkl. frakt og bånd
Trykksaker
Program
Takkekort
Seremoni
Pynt utstyr
Bose høyttaler
Assistanse av en eller to gravferdskonsulenter
Annonse
Dødsannonse Aftenposten 75 millimeter
Transport
Frakting av tom kiste
Frakting av kiste til seremonisted
Frakting av kiste fra seremonisted
Frakting av kiste til oppbevaring
Henting på båre kl. 08.00 – 16.00
Tillegg for kjøring hverdag kl. 16.00 – 22.00
Tillegg for kjøring kl. 09.00 – 21.00 og helg/helligdager
Takst per km kjørt over 20 km – 20 – 60 km
Takst per km kjørt over 60 km
Bårehenting byråvakten
Tilvalg

NOK inkl. mva.
2 425
375
600
2 003
2 063
313
250
250
4 280
3 565
2 000
3 500
3 500
3 500*
2 750*
2 000*
3 000*
60*
30*
Pris oppgis*
NOK inkl. mva.

Blomster inkludert frakt og bånd
Krans liten
Krans medium
Krans stor
Hjerte lite
Hjerte medium
Hjerte stort

1 175
1 575
2 175
1 175
1 575
2 175

Bårebukett liten
Bårebukett medium
Bårebukett stort
Kisteblomster ekstra store

575
675
775
1200

Musiker og gravferdstaler
Solist / instrumentalist
Privat leie av gravferdstaler

Pris oppgis
Pris oppgis
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Gravferdstaler fra Verd Begravelse
Enkel seremoniledelse Verd Begravelse

4 500
2 000

Andre tjenester
Tilrettelegging for syning (08.00 – 16.00)
Tilrettelegging for syning (16.00 – 22.00)
Ekstra mannskap i seremoni per stk.

1 500
2 000
2 330

Annonse i annen avis enn Aftenposten
Adm. støtte ifm. utføring av avdøde til
utlandet

Pris oppgis
3 500

Fast pris uten tilvalg og henting på båre

Begravelse med enkel stedsbestemt seremoni***
Varer
Honorar - avgiftspliktig
Honorar – avgiftsfritt inkl. stell, nedlegg og
transportkostnader
Sum
Samling ved kisten
Varer
Honorar - avgiftspliktig
Honorar – avgiftsfritt inkl. stell, nedlegg og
transportkostnader
Sum
Begravelse uten seremoni
Varer
Honorar – avgiftspliktig
Honorar - inkludert transportkostnader, stell og
nedlegg
Sum
Begravelse med tradisjonell / personlig seremoni
Varer
Honorar - avgiftspliktig
Honorar – avgiftsfritt inkl. stell og nedlegg
Transportkostnader
Sum

5 549
1400
20 051

27 000
3 375
250
16 375

20 000

3300
250
6 950
10 500
8 178
1 400
12 422
9 000
31 000 / 35 765**
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Prisene gjelder der Verd begravelse er operative, i områdene i Oslo, Asker, Sandvika,
Drammen, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Kolbotn og omegn. Andre mulige kostnader:
kommunale avgifter, minnesamvær, gravminne og innskrift, musiker og gravferdstaler i
seremoni dersom dette ikke dekkes av trossamfunnet. Stønadsordninger ved dødsfall:
Transportrefusjon fra NAV gis dersom det er nødvendig ved båretransport over 20 km.
Behovsprøvd gravferdsstønad gis etter gitte kriterier. Vi i Verd kan informere om dette. Les
mer på NAV her:
https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Andre+pensjonsordninger/st%C3%B8nad-vedgravferd-og-b%C3%A5retransport.
*Ikke inkludert i fast pris. Byråvaktens priser finnes her https://www.byravakten.no/priser
**Maks pris for begravelse med seremoni i henhold til prisforskriften er NOK 35 765, som
inkluderer 75 mm annonse i Aftenposten til NOK 3 565 og en ekstra stor kistedekorasjon til
NOK 1 200 i tillegg til vår faste pris på begravelse med seremoni til NOK 31 000. Begravelsen
blir mer kostbar dersom pårørende ønsker flere tilvalg, som musiker og enda flere blomster,
men Verd begravelse tar ingen påslag på eventuelle tilvalg.
***Kapeller der enkel seremoni er tilgjengelig
Oslo: Alfaset gravlunds kapell
Bærum: Haslum krematorium
Asker: Asker kapell
Drammen: Drammen krematorium
Moss og Rygge: Ikke tilgjengelig
Fredrikstad: Ikke tilgengelig
Nordre Follo: Ikke tilgjengelig
Sarpsborg: Ikke tilgjengelig
Priser for ekstraspill organist kommer i tillegg etter kirkens lokale takster.
Takster i Oslo (NOK):
Preludering

600

Preludering etter ønske

900

Akkompagnement solist

600

Orgelsolo

900

Preludering + orgelsolo

1400
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