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Konkurransetilsynet
Komplett prisliste
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Generelt om prisinformasjonen
Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det her satt opp prisoversikt
etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en
fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser
minimums- og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene har spesifisert i §16,
Prisoversikt for gravferd.
Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne prisoversikten tilgjengelig slik at det
er mulig for pårørende å sammenligne priser. Vi gjør oppmerksom på at i tillegg til
prisoversikt med minimums- og maksimumspris er også vår komplette prisliste tilgjengelig
her. Prisoversikten med minimums- og maksimumspriser inneholder ikke alle kostnader som
normalt påløper i forbindelse med en gravferd, og etter en planleggingssamtale med oss vil
alle kunder få et komplett prisoverslag for den aktuelle gravferden.
Vi er også behjelpelige med alle skjema som er nødvendig ved søknad til NAV om
behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.

Hauglandshella Begravelsesbyrå AS

2020

Minimums- og maksimumspriser
I henhold til forskrift om prisopplysning fra Konkurransetilsynet
Kapittel 4. Særlig om prisopplysninger for gravferdstjenester, §16
Priseksempler for gravferd på Askøy og i Bergen
Kiste, båre
Kiste, inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte
Nedlegging i kiste

Transport
Bringing av den døde på båre, dødssted til oppbevaringssted
Bringing av tom kiste til dødssted/oppbevaringssted
Transport fra dødssted/oppbevaringssted til seremonisted
Transport av utstyr og mannskap til seremoni
Transport fra seremonisted til graven/krematorium
Seremoni
Priser på assistanse fra hhv. én og to gravferdskonsulenter
Pynt og pynteutstyr i seremonirom
Sanghefter, 50 stk. trykte programmer
Kistedekorasjon
Dødsannonse
Dødsannonse (75 mm jfr. prisforskriftens krav)
Honorar og gebyrer *
Byråets avgiftsfrie honorar
Byråets avgiftspliktige honorar

Minimumspris Anmerkninger Maksimumspris Anmerkninger
kr 5 365,00
kr 1 420,00

Umalt sponkiste

kr 2 190,00
kr 1 480,00
kr 3 590,00
kr 0,00

kr 47 265,00
kr 2 840,00

2 mann á 2 t. 100% og begr.bil. Ellers etter medg. tid og KM

To assistenter, kirke. Ellers etter medg. tid ekstra ass.

Bergens Tidende (BT)

1 ass. sykehuskap.

1 stor rød rose

kr 4 970,00
kr 790,00
kr 2 345,00
kr 4 500,00

kr 1 347,00

Bergensavisen (BA)

kr 1 501,00

kr 1 590,00
kr 1 087,00
kr 22 719,00

Ferdig fargetrykk

V/ svært enkl. oppdr.
V/ svært enkl. oppdr.

Vask, barbering, sminke, kledning, 2 t.

kr 7 545,00
kr 1 865,00
kr 4 873,00
kr 660,00
kr 4 873,00

kr 2 130,00
kr 610,00
kr 1 860,00
kr 50,00

Teppe/Glasskrakker

Continental mahognybeiset kirsebærtre

kr 3 905,00
kr 2 174,00
kr 90 106,00

Ellers etter medgått tid og KM

Lysestaker, teppe, stativer m.m.
Eget bilde og InMemory-motiv
Ingen grense oppad avh. av strl./blomster

Konf. utenom arbeidstid. Ellers medg. tid.

SUM
Øvrige mulige kostnader som ikke er inkludert i oversikten
* Byråets honorar dekker forberedelser og tilrettelegging av gravferdsoppdraget.
Kommunale avgifter
Honoraret øker ved konsultasjon utenfor ordinær arbeidstid.
Kostnader til musikalske innslag i seremonien, solist m.v.
Ved konferanse utenfor byråets kontor tilkommer et tillegg.
Minnesamvær
Inskripsjon/navnetilføyelse på gravminne, evt. nytt gravminne, midl. gravmarkør/trekors
Eventuelt

KOMPLETT PRISLISTE
Prisliste 2020
Poster merket med * er inklusive merverdiavgift (mva). Øvrige priser er avgiftsfritt.
Transport
Transport av tomkiste Bergen
Transport av tomkiste Askøy
Bårebil til graven
Bårebil innenfor Askøy
Bårebil m/mannskap (2 mann) innenfor Askøy
Bårebil m/mannskap fra Bergen (H.S.) til Herdla
Bårebil m/mannskap fra Bergen (H.S.) til Ask, Tveit og Erdal
Bårebil m/mannskap fra Bergen (H.S.) til Strusshamn
Bårebil m/mannskap H.S., Møllendal, Solheim ....
Startgrunnlag bårebil ved langtur
Takst per kilometer bårebil
Bil ved seremoni (transport av mannskap og utstyr)
Assistanse
Assistanse i kirken 2 mann
Assistanse i kapellet
Assistanse ved andakt/syning
Tillegg andakt/syning lørdag/søndag/helligdag
og etter kl. 16.00 på hverdager
Timepris
Sanghefter
Antall
25
50
75
100
125
150
200
250
300
Ut over 300 stk., kroner 6,60,- per sanghefte*

Tillegg ved eget bildet kr 355,-

Ferdig fargetrykk-motiv
1 690,00 *
1 860,00 *
2 020,00 *
2 200,00 *
2 370,00 *
2 540,00 *
2 880,00 *
3 230,00 *
3 580,00 *

kr 1 865,00
kr 1 480,00
kr 1 480,00
kr 1 480,00
kr 3 590,00
kr 4 873,00
kr 4 280,00
kr 4 280,00
kr 3 590,00
kr 750,00
kr 18,50
kr 660,00 *

kr 4 970,00
kr 4 970,00
kr 2 130,00
kr 1 065,00
kr 710,00

InMemory-motiv
kr 1 775,00
kr 2 030,00
kr 2 280,00
kr 2 545,00
kr 2 800,00
kr 3 050,00
kr 3 580,00
kr 4 090,00
kr 4 600,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dødsannonser
Annonser etter regning fra avis
(Pris pr. spaltemillimeter i Bergens Tidende (BT) er pr. 1.1.2020 kr 20,01 inkl. mva)
(Pris pr. spaltemillimeter i Bergensavisen (BA) er pr. 1.1.2020 kr 17,96 inkl. mva. )
Nettannonse/digital publisering på byråets hjemmeside - vederlagsfritt

*

Kors
Navnekors med navneplate komplett

kr 690,00 *

Utsyr
Leie av båreteppe eller pleksiglasskatafalk
Leie av utstyr til seremoni

kr 610,00 *
kr 790,00 *

Nedlegg
Nedlegg i kiste, ordinær (ellers medgått tid)

kr 1 420,00 *

Honorar
Avgiftspliktig honorar
Byråets honorar
Konferanse i hjemmet, 1 time, med bil t/r
Byråets honorar ved konferanse utenom ordinær arbeidstid
Minstehonorar (ved svært enkle oppdrag)
Minste avgiftspliktig honorar (ved svært enkle oppdrag)

kr 2 174,00 *
kr 3 195,00
kr 710,00
kr 3 905,00
kr 1 590,00
kr 1 087,00 *

Solister
Solist, vanlig honorar
Ellers, regning fra solist
Minnesamvær
Arr. minnesamvær, pr. kuvert, ekskl. leie av lokale og blomster
Mineralvann pr. flaske

Utstyr ved forsendelse med fly
Sinkkiste (standard dimensjoner)
Sinkkiste (ekstra stor)
Flylem (standard dimensjoner)
Flylem (ekstra stor)
Flypose, utvendig (godkjent for forsendelser med fly i Norden)
Flytrekk (standard dimensjoner)
Flytrekk (ekstra stor)
Nedlegg i kiste og lodding av sinkkiste (ved preparant)
Åpning av sinkkiste og omlegging i ny godkjent kiste
Balsamering (v/ preparant Haukeland universitetssykehus)
Lettbalsamering (v/ preparant Haukeland universitetssykehus)
Utstyr ved vaskeseremoni
Utstyr og lakensett ved vaskeseremoni mann/dame

kr 2 800,00

kr 310,00 *
kr 35,00 *

kr 13 765,00
kr 19 165,00
kr 3 565,00
kr 4 165,00
kr 18 365,00
kr 3 165,00
kr 3 465,00
kr 1 890,00
kr 2 420,00
kr 4 550,00
kr 2 600,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

kr 1 550,00 *

Kister
Hvit furukiste SIBI med utstyr
Toten 3 hvit furukiste med utstyr
Toten 4 med utstyr
Toten 8 med utstyr
Toten 4 hvit furukiste (ekstra lang) med utstyr
Toten 4 (vanlig lengde, ekstra bredde) med utstyr
Toten 4 (ekstra lang og ekstra bred) med utstyr
Lilje 67 med utstyr
Toten 3 natur (klarlakkert) med utstyr
Toten 3 (med hjørneprofiler,trukket lokk innside) m/ utstyr
Umalt sponkiste med utstyr (Prisma 19)
SIBI enkel natur (uten profiler) med utstyr
SIBI Enkel hvit (uten profiler) med utstyr
SIBI dekorkiste (hvit, blå, gull) med utstyr
SIBI eikebeiset med utstyr
SIBI ornament (hvit) med utstyr
SIBI palisander
Akvarell 15 Sort med sølvhåndtak med utstyr
Bas 10 sort med utstyr
Solid 41 Brun furu m/trehåndtak med utstyr
Kontur 44 Eik med utstyr
Kontur 44 Kirsebær med utstyr
Continental med utstyr
Nordica 65 med utstyr
Skandinavia 62 med utstyr
Natur 28 Hvit med utstyr
Ocean 63 med utstyr
Linnea 54 med utstyr
Bjørk 30 Klarlakkert med utstyr
Diamant 14 hvit/sort matt med utstyr
Diamant 26 hvit/sort matt med utstyr
Diamant 32 hvit/sort matt med utstyr
Diamant 32 hvit/sort/rød høyglans med utstyr

kr 8 685,00
kr 8 685,00
kr 8 685,00
kr 7 115,00
kr 10 240,00
kr 10 240,00
kr 10 465,00
kr 10 865,00
kr 8 685,00
kr 11 165,00
kr 5 365,00
kr 6 965,00
kr 7 115,00
kr 10 865,00
kr 10 865,00
kr 10 865,00
kr 13 500,00
kr 13 065,00
kr 11 065,00
kr 15 065,00
kr 25 665,00
kr 40 165,00
kr 47 265,00
kr 7 515,00
kr 10 965,00
kr 11 900,00
kr 19 865,00
kr 13 365,00
kr 22 765,00
kr 16 765,00
kr 20 765,00
kr 27 065,00
kr 29 900,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

kr 3 065,00
kr 4 165,00
kr 4 565,00
kr 5 065,00
kr 5 365,00
kr 6 365,00

*
*
*
*
*
*

Barnekister
40 cm, hvit eller klarlakkert furu, med utstyr
65 cm, hvit eller klarlakkert furu, med utstyr
75 cm, hvit eller klarlakkert furu, med utstyr
95 cm, hvit eller klarlakkert furu, med utstyr
130 cm, hvit eller klarlakkert furu, med utstyr
170 cm, hvit eller klarlakkert furu, med utstyr

Urner
Classic 8
Bark 416
Never 4
Ocean-urne
Ovum Mahogny

kr 1 425,00
kr 1 350,00
kr 2 900,00
kr 3 100,00
kr 4 300,00

Urne av sand

kr 2 600,00 *

Mare sjøurne

kr 805,00 *

*
*
*
*
*

Diamant svart høyglans

kr 3 800,00 *

Diamant rød høyglans

kr 3 800,00 *

Diamant hvit høyglans

kr 4 100,00 *

Natururne med blomstermotiv

kr 1 790,00 *

Natururne med hjertemotiv

kr 1 790,00 *

Natururne Xenon (ulike farger)

kr 850,00 *

Forsendelse av urne innenlands

kr 917,00 *

Forsendelse av urne utenlands

Avhengig av destinasjon

Blomster (alle prisene er inkludert frakt og omkostninger for blomster)
Kistedekorasjon med sløyfe (medium størrelse), kroner
Hjerte med sløyfe, fra kroner
Liten krans med sløyfe (diameter underl. 25 cm)
Mellomstor krans m/ sløyfe (diamenter underl. 30 cm)
Stor krans med sløyfe, fra kroner (diameter underl. 36 cm)
Dekorasjon med sløyfe, fra kroner
Kirkepynt (2 stk. dekorasjoner på pidestaller), fra kroner
Blomster til svøp i kisten (håndbukett og roser m/ gyps)
Bårebukett med sløyfe, fra kroner
Bårebukett uten sløyfe, fra kroner
Sløyfe (inkl. i prisene over)
Frakt og omkostninger blomster (inkl. i blomsterprisene over)

kr 2 575,00
kr 1 625,00
kr 1 475,00
kr 1 675,00
kr 2 075,00
kr 1 175,00
kr 1 750,00
kr 450,00
kr 625,00
kr 450,00
kr 175,00
kr 100,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Informasjon om offentlige stønadsordninger ved dødsfall
NAV yter behovsprøvd gravferdsstønad og stønad til båretransport iht. reglene i Folketrygdlovens
kapittel 7.

Behovsprøvd gravferdsstønad
Gravferdsstønaden er behovsprøvd, og det kan gis opp til kr 24.734,- til å dekke faktiske og
nødvendige utgifter til gravferden (sats per 1. jan. 2020). For å kunne søke, må avdøde ha vært
medlem av Folketrygden. Dersom avdøde var over 18 år, blir tillegg avkortet mot formue og
tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp o.l. som
blir utbetalt som følge av dødsfallet. Dersom avdøde var under 18 år, gis det uavkortet
gravferdsstønad opp til 24.734,- til dekning av utgifter til gravferden. Dersom avdøde mottok pensjon
fra Folketrygden, blir den utbetalt for dødsmåneden. Det er særlige regler når dødsfallet skyldes
yrkesskade. Søknadsfrist for å sette frem krav om stønad er seks måneder etter at kravet tidligst
kunne vært fremsatt, og i praksis betyr dette seks måneder etter dødsdato.

Søknad om behovsprøvd gravferdsstønad
Vi orienterer nærmere om ordninger og kan på vegne av pårørende søke om stønad til NAV.

Båretransport
Når et medlem i Folketrygden dør i Norge, og båren med den avdøde må transporteres over en
strekning som er lengre enn 20 kilometer, blir nødvendige utgifter til transport dekket til nærmeste
naturlige gravplass i forhold til det sted avdøde var bosatt. De nødvendige utgiftene dekkes ut over
en egenandel på kr 2.473,- (sats per 1. jan. 2020). Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer
utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Søknad om transportrefusjon
Vi orienterer nærmere om ordninger og kan på vegne av pårørende søke om stønad til NAV.

