Priser 2021

Produkter og tjenester: Bø kommune

Min. Pris - Påkostet gravferd

Kiste:
Umalt spon / Eikekiste
Kiste med svøp og utstyr
(Bøheimen kr. 0,-)
Nedlegging i kiste.
Hygiene artikler

6303
0
0

28000
2381
620

2538
0
0
0
0

0
6280
1025
3791
994

Seremoni:
Assistanse 1-2 gravferdskonsulenter.
Dekorasjonsutstyr.
Kistepynt 3 enkle roser / kistedekorasjon xxl m/sløyfe
Pynting klargjøring i seremonien
50 trykte program
Enkelt svart hvitt trykk / Fargetrykk med bilde
Bistand ved syning dagtid (ikke seremonidag)

2826
630
150
1987
1428
0

5200
980
9000
3600
2080
621

Dødsannonse:
Gratis annonse på http://bo.vareminnesider.no/ eller annonse i avis.

0

4800

Honorarer og gebyrer:
Konferanse, tjenesteformidling, melding av papirer
(vil variere etter oppdragets omfang og medgått tid):
Avgiftsfritt.
Pliktig.
Utenfor avgiftsområdet.
Administrasjonskostnader.

1396
1760
2912
1413

1882
2373
3927
1413

SUM TOTAL

23343

78967

Transport:
Egenandel = minstepris når transport dekkes av Nav.
Eventuell henting på båre / kiste med mannskap til bårerom.
Transport og klargjøring av kiste til nedleggingssted.
Bårebil fra bårerom til seremonisted og kirkegård, på begravelsesdagen.
Mannskap ved transport fra bårerom til seremonisted og kirkegård.
Ved kremasjon yter NAV full refusjon på båretransporten
til Harstad krematorium, mot en egenandel på kr. 2334,Ved dødsfall utenfor Bø kommune og f.eks. henting på sykehus,
yter NAV full refusjon på båretransporten, mot en egenandel på kr. 2334,-

Andre kostnader:
Kommunale avgifter (kremasjonsavgift, forhåndsmusikk, festeavgift osv.)
Minnesamvær (pris pr. kuvert)
Inskripsjon på gravstein/ ny stein
Stellavtaler
Solist

Forklaring:
Kostnader vedrørende begravelsesbil varierer etter antall kilometer på hvert oppdrag.
Kostnader vedrørende assistering, sjåfør og hjelpemann blir beregnet etter antall timer, og vil variere
etter oppdragets omfang og medgått tid
Transportrefusjon: ved transport av avdøde over 20 km, fra dødsstedet til gravstedet for gravlegging
eller kremasjon, vil disse transportkostnadene dekkes av det offentlige mot en egenandel som
tilsvarer 10 % av gravferdsstønaden.

Honorarer og gebyrer:
Regelverk for merverdiavgift for begravelsesbyråets tjenester og produkter, Mva.loven: Avgiftspliktig
omsetning §3-1, omsetning unntatt fra avgiftsplikt §3-15, omsetning fritatt fra avgiftsplikt §6-16.
Offentlige stønader:
Folketrygdloven, kap.7:
Gravferdsstønad: Det utbetales gravferdsstønad, fra NAV, til å dekke utgifter til gravferden, i de
tilfeller hvor kriteriene for dette er oppfylt. Maksimumsbeløp kr. 25377,-.
Transportrefusjon: ved transport av avdøde over 20 km, fra dødsstedet til avdødes hjemkommune
for gravlegging eller kremasjon, vil disse transportkostnadene dekkes av det offentlige mot en
egenandel som tilsvarer 10 % av gravferdsstønaden.
Byrået er behjelpelig med å søke om disse refusjonene.
Alle priser er oppgitt inkl. mva.
Forbehold om trykkfeil i prisoversikten.

