PRISPAKKELØSNINGER FOR BEGRAVELSER
En prispakke indikerer raskt kostnadsanslag for en begravelse.
Prispakken kan justeres ned eller opp avhengig av valg av tjenester som foretas.
Pakke 1:
Pris inkluderer:

Pakke 2:
Pris inkluderer:

Pakke 3:
Pris inkluderer:

Pakke 4:
Pris inkluderer:

Pakke 5:
Pris inkluderer:

BASIS

13500,-*
Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer.
Basis sponkiste, ubehandlet eller i hvit.
1 annonse inntil 100mm i lokalavis.
1 Enkel kistedekorasjon.
Enkel pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys og teppe under kiste.
Inntil 50 programhefter uten motiv
1 mann under seremoni

NORMAL

17990,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer.
Hvit Nordisk sponkiste eller Hvitmalt enkel furukiste
1 annonse inntil 100mm i lokalavis.
1 Normal kistedekorasjon, Alterbukett/buketter.
Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys, teppe under kiste.
Ventespill i forkant av begravelsen
1 mann under seremoni
Inntil 150 programhefter, evt. med motiv, fortrykk.

DESIGN:

24990,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer.
Hvitmalt eller trehvit Nordisk/Norsk furukiste eller Hvitmalt Liljekiste.
1 annonse i lokalavis
1 Normal kistedekorasjon, Alterbukett/er, sidedekorasjoner.
Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys
og teppe under kiste.
Ventespill i forkant av begravelsen
1 mann under seremoni
Inntil 250 programhefter Eget designet m/motiv

ELEGANT:

33990,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer.
Hvitmalt eller trehvit Nordisk/Norsk furukistekiste eller Hvitmalt Liljekiste.
Annonser i inntil 3 aviser
1 Normal kistedekorasjon, alterbukett/er, sidedekorasjoner.
Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys
og teppe under kiste.
Ventespill i forkant av begravelsen
2 mann under seremoni
Inntil 350 programhefter Eget designet m/motiv

AVANTGARDE:

49990,-*

Konferanse, byråets håndtering av papirer, søknader og skjemaer.
Kirsebær/Eikekiste/Evt hvit Ornamentkiste
Annonser i inntil 4 aviser
1 Normal kistedekorasjon, alterbukett/er, sidedekorasjoner.
Pynting i kirke/kapell/seremonirom m/1 sett lys
og teppe under kiste.
Ventespill i forkant av begravelsen
2 mann under seremoni
Inntil 500 programhefter Eget designet m/motiv

*NB! Kostnader ved båretransport, henting på dødssted samt overføringer kommer i tillegg. (Se faste satser på side 3.)
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Faste kostnader uansett seremoni:
Mannskap ved hentinger/overføringer:
Km.avgift med båre/utstyrsbil:

520,- pr. time pr. mann
9,60 pr km. + evt. bom/ferje.

Hygienetiltak ved stell/syning/overføring:

250,-

Stell / ilegg i kiste ved henting:

960,- ved egne klær evt/skjorte fra byrå.

Administrasjonavgift:
Byråets honorar avg. fritt:
Byråets honorar avg. pliktig:

2200,1275,- (Inkl. Mva.)

Øvrige kostnader som kan tilkomme:
For korrekte priser her, henviser vi til de instanser som kan være aktuelle slik som
kirkekontorenes satser, lokaler som skal leies etc.
Kostnader ved utenbys begravelse fra kirkeverge/ Kommunale avgifter
Feste av grav
Leie av seremonileder
Leie av seremonilokale
Ventespillavgift fra kirkeverge
Ved kremasjon:

Kremasjonsavgift fra krematoriet som blir benyttet

Utenbys Arendal:
Utenbys Kristiansand:

5000,6820,-

Annonser i flere aviser enn lokalavisen (Priser på annonser følger da avisens priser)
Takkeannonse /Takkekort
Solister/Musikere/Tekniker og utstyr i forbindelse med disse
Kostnader ved minnestund / Mat / Lokalleie/Tilrettelegging
Ekstramannskap
Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni):
750,- pr. påbegynt time.

*NB! Kostnader ved båretransport, henting på dødssted samt overføringer kommer i tillegg. (Se faste satser på side 3.)
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Prisliste for Conradi Begravelsesbyrå A/S 2016
TILLEGGSINFORMASJON:
Informasjon om gravferdsstønads -og båretransportstønadsordningen fra NAV:
Hos Conradi Begravelsesbyrå er søknader om stønad fra NAV inkludert i våre tjenester.

NAV tilbyr to typer stønader – jfr. Folketrygdlovens § 7:
For 2016 gjelder følgende:

1) Maksimal behovsprøvet gravferdsstønad: Inntil 22723,- (Se kriteriene under §7-2)
2272,- (Se kriteriene under §7-3)
2) Egenandel ved båretransportstønad:

Folketrygdlovens § 7-2: Stønad ved gravferd:

«Når et medlem i trygden dør , ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad).
Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen.
Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år.
For øvrig settes stønaden ned etter følgende regler:
a) Når den avdøde ikke var gift, reduseres stønaden med formue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet.
b) Når den avdøde var gift , reduseres stønaden med summen av ektefellenes finansformue og forsikringsbeløp
utbetalt som følge av dødsfallet, etter at et fribeløp tilsvarende full gravferdsstønad er trukket fra.
Formue som nevnt i andre ledd bokstav a og b skal være den formue som framgår av siste likning eller av siste selvangivelse dersom den er
nyere.
Når et medlem nedkommer med et eller flere dødfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging.
Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad .
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for et medlems ektefelle og barn som blir forsørget av medlemmet og oppholder seg i Norge .
Departementet gir forskrifter om ytterligere vilkår for gravferdsstønaden .»

Folketrygdlovens § 7-3 stønad til båretransport:

«Stønad til dekning av nødvendige utgifter til båretransport ytes etter denne paragrafen når et medlem dør i Norge eller i et norsk biland.
Det samme gjelder når et medlem nedkommer med et dødfødt barn som blir gravlagt.
Det ytes bare stønad for transport i Norge og bilandene til nærmeste naturlige gravplass ved den avdødes bosted,
inkludert transport i forbindelse med kremasjon .
Stønad ytes dersom transporten overstiger 20 kilometer .
Stønaden skal dekke de nødvendige utgiftene med fradrag av en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad.
Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen.»

Folketrygdlovens § 7-4: stønad ved dødsfall utenfor Norge:
«Departementet gir forskrifter om dekning av utgifter ved dødsfall utenfor Norge.»

Folketrygdlovens § 7-5: Stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade:

«Når et medlem dør som følge av en skade eller sykdom som går inn under folketrygdlovens kapittel 13,
dekkes utgiftene til båretransport til vedkommendes bosted, selv om dødsfallet skjer i utlandet eller bostedet ligger utenfor Norge.
Stønaden skal dekke de nødvendige utgiftene med fradrag av en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad.»
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Minimums og maksimumspriser for våre tjenester.
Ifølge Markedføringslovens forskrift §10 av 1. januar 2013 plikter man å opplyse om minimums- og maksimumspriser ved salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Merknader:
* 1 =Se informasjon side 3.
**2 IØ=Ingen øvre grense
Tjeneste

Min.pris

Maks.pris

Kiste med svøp og utstyr

3550,-

48750,-**IØ

Bringing av tom kiste til dødssted

= Antall mann/pr. time + KM*

Nedleggelse

520,-

Innbringelse fra dødssted
Båretransport til seremonisted
Båretransport til krematorium hvis kremasjon

= KM + Antall mann/pr. time*
= KM + Antall mann/pr. time*
= KM + Antall mann/pr. time*

Assistanse ved seremoni

1600,(pris pr mann.)

Pynteutstyr (Teppe/katafalk/kistestativ, stativer/lysestaker/lys/vaser mm.

250,-

Dødsannonse:

0,-

960,-

4800,(3 mann **IØ)

800,6000,- (**IØ)

(Ingen annonse)
Grimstad Adressetidende:
Agderposten:
Lillesandsposten:
Fædrelandsvennen:

775,- (100mm)
1200,- (100mm)
627,- (100mm)
875,- (pr. 71mm modul)

Ventespillavgift (Preludering)
Grimstad kommune:

0,-

500,-

400,-

Lillesand kommune:
250,Birkenes kommune:
0,Arendal kommune:
0,Froland kommune:
0,Kristiansand kommune: 500,-

Sanghefter, 50 stk.

250,(Sort/hvitt kopi)

Blomster på kisten:
(Link til vår blomsterkatalog: https://issuu.com/stinejohnsen/docs/conradi_digital

)

250,- (enkelt blomster)

Kremasjonskostnader v/utenbys kremasjon:

1490,(Farge/motiv/design trykkeri.)

4000,-(**IØ)

0,-

6820,-

600,1600,-

2000,3500,-

Tillegg ved samtale med pårørende (Inngår i byråets honorarer)

0,-

0,-

Fakturagebyr

0,-

Arendal krematorie, utenbys:
Kristiansand krematorie, utenbys:

5000,6820,-

Byråets honorar avgiftspliktige
Byråets honorar, avgiftsfrie

Totalt

8620,-*

25,(Fakturabeløp under 2000,-)

73645,-*

Tillegg:
I tillegg vil det eventuelt komme utgifter til solister/musikere, AV-utstyr, minnesamvær, takkeannonser/takkekort, ny gravstein/tilføying av navn på gravminne etc.
Livssyn:
Kostnader for gravferd for de ulike livssyn, kan variere noe.
Dette går kun på evt. leie av seremonileder/lokalleie evt. nødvendig utstyr og tilrettelegging i hver enkelt situasjon.
Kostnader fra Kirkelig Fellesråd:
Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor med unntak fra evt. ventespillavgift inngår ikke i våre priser.
Dette innebærer eksempelvis festeavgift, stell av grav, kostnader ved utenbys begravelse og leie av lokale m/bemanning ved ønske om bruk i tilfeller hvor avdøde ikke er
medlem av Den Norske Kirke.
Kostnader ved kremasjon:
Kostnader v/utenbys kremasjon: Dersom avdøde hadde bostedsadresse i annen kommune enn der krematorie er lokalisert, påløper kostnader for kremasjon. Denne
kostnaden faktureres via begravelsesbyrået. I enkelte tilfeller yter NAV delvis stønad til båretransport i forbindelse med overføringen av kiste. Begravelsesbyrået veileder
om dette.
Stønader:
Vi hjelper gjerne med å søke om behovsprøvet gravferdsstønad gjennom NAV så fremt!kriteriene er dekket for å kunne søke.
Kriteriene kan du lese om i Gravferdsstønad - Veiledning 2016.pdf.
NAV dekker og i endel tilfeller båretransport med fradrag fra en egenandel. Båretransportstønad er ikke behovsprøvet i forhold til formue.
Geografi:
Prisene over gjelder for seremonier på Agder men vi bistår gjerne med våre tjenester utover dette området. Kostnader blir da etter avtale.
Betalingsvilkår:
Vi gir alltid prisoverslag i forbindelse med konferansen.
Denne prislisten er oppdatert pr: 01.08.2016. Prislisten oppdateres 01.01 og 01.08 hvert år.
Alle priser er inkludert Mva på beløp der dette skal beregnes.
Normal betalingsfrist er 14 dager fra fakturautsendelse. Betalingsordninger kan avtales.
Med forbehold om skrivefeil.
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