
Priser på tjenester og
produkter:

Pris

Honorar standard, avgiftsfritt 1945
Honorar standard, avgiftspliktig
med 0% mva.

2449

Utenfor avgiftsområdet 4057

Honorar enkelt, avgiftsfritt 1467
Honorar enkelt, avgiftspliktig
med 0% mva.

1849

Utenfor avgiftsområdet 3058

Administrasjonskostnad 1498
Honorar ved hjemmekonferanse 498
Honorar ved hjemmekonferanse 986
Honorar ved hjemmekonferanse 1511
Bistand ved syning dagtid 1100
Bistand ved syning kveld/helg 1900
Utferdige og melde 
dødsfallsdokumenter
forsendelse utland.

3386

Honorar ordning av tidspunkt
for urnenedsettelse

408

Honorar forsendelse innenlands,
avgiftspliktig med 0% mva.

2386

Honorar forsendelse utenlands,
avgiftspliktig med 0% mva.

3071

Startgrunnlag begravelsesbil 2054
Minstepris begravelsesbil 2652
Begravelsesbil pr. km 28

Prisliste 2022
Kommentar

Byråets honorar, dagtid:
Avgiftsfrie tjenester

Avgiftspliktige tjenester

Tjenester utenfor avgiftsområdet

Første samtalen med byrået er gratis og uforpliktende, så ikke vær redd for å ta tidlig kontakt for å kunne starte planlegging av tidspunkt for seremoni.         
Vi er kjent med de lokale forhold og vet hvilke dager som f.eks. prest er ledig.

Byrået honorar, mindre behov for tilrettelegging:
Avgiftsfrie tjenester

Avgiftspliktige tjenester

Tjenester utenfor avgiftsområdet

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.

(Kontorrekvisita, porto, tlf, it. og lisenser.)

(Tillegg 08.00-16-00)

(Tillegg 16.00-21-00)

(Tillegg helg og helgedager.)

(Syning i forbindelse med samtale / konferanse på byrået 0,-)

Begravelsesbil/ transport       ( Vi hjelper deg med søknad om transportstøtte fra NAV på avstander over 20 km.)

(inkl. startgrunnlag og km. Sats)

          Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km,                                           
blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 601 kroner)

dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.



Timepris 1044
Sjåfør minstepris ved henting på
dødssted dagtid.

2069

Hjelpemann minstepris ved
henting på dødssted dagtid.

2069

Transport av assistenter og
utstyr til seremoni

603

Assistanse seremonidag
Ekstra mannskap ved overføring 1044
Ekstra mannskap ved overføring 2088
Pynting klargjøring til seremoni 2087
Assistanse i seremonien 2979
Assistanse i seremonien, 3914
Assistanse ved urnenedsettelse. 1044

Stell/nedlegging
Nedlegging i kiste ved henting 2363
Nedlegging i kiste, eget tøy 2940
Nedlegging/omlegging i ny
kiste

3448

Utstyr/hygieneartikler 720
Utstyr/hygieneartikler 208
Skjorte / klede 754
Kister og div. utstyr
Capella/Toten T4 kiste, 11545
Virgo lys brun kiste, 14222
Azur 15 kiste, 14595
Basis 64 kiste, 6618

Toten T4 kiste, XB, 14050
Lilje 67 XBL 15634
Toten T4 kiste, XL, 14245
Libra 8 kiste, 13830
Barnekiste hvit 65cm 3585
Barnekiste hvit 40cm 2400
Flylem med trekk og stropper 2922
Kistepose, utvendig 9069
Katastrofepose ved henting på
dødssted

1500

Likpose 6HDT ekstra sterk 2445

Sjåfør og mannskap

(8.00-16.00 hverdager normalsatser, 16.00-21.00 hverdager 50% tillegg.) (Lørdag 08.00-15.00 50 % tillegg. Helligdager og natt 100 % tillegg.)

Pynting, tilordning og etterarbeid.

1 person.

2 personer.

1 person.

1 person.

2 eller flere assistenter.

Ute på gravlund.  (Inkludert om der er egen seremoni først.)

2 assistenter.

2 assistenter.

(Åpning av sinkkiste, fra utlandet.)

Laken m.m. ved henting på dødssted.

Minstepris

Pute, teppe, og madrass, er inkludert for alle våre kister.

Standard hvit furu kiste, uten polstring.

Polstret lys eikemønstret kiste med ornament.

Blå polstret kiste, med hengslet lokk.

Enkel hvit beiset spon kiste, uten polstring

Vi kan og levere andre kister på forespørsel, se flere kister på Trosterudfreno sin nettside.
KISTER

Standard ekstra brei hvit furu kiste.

Standard ekstra brei og lang, hvit furu kiste.

Standard ekstra lang, hvit furu kiste.

Polstret hvit kiste med hengslet lokk.

Krav ved flytransport

Krav ved flytransport
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Natururne Rubin, hjertemotiv 1559
Urne Linnea, formpresset bark 1517
Natururne Xenon, 790

Urne Ovum, lakkert 1976
Natururne med blomstermotiv 1593
Natururne Marine, hjertemotiv 1563

Sangprogram 30 stk. 1499
Sangprogram, Silk LOS 30 stk. 1879
Sangprogram, eget bilde 30 stk. 2179
Sangprogram, pr.  stk. 9
Sangprogram, pr. stk. 5

Transportrefusjon fra NAV,
egenandel

2601

Gravferdsstønad, maks -26011
Bringing av av tom kiste 1077
Dekorasjonsutstyr i kirke/kapell
seremonidagen

661

Ventetegn/trekors med
navneplate

988

Ventetegn/hvitmalt hjerte med
navneplate

1041

Minnebok fra gravferden 719
Minnepenn med bilder fra gravferden

63

Minnesamvær

Solosang, ulikt honorar

Skrifthugger kun inskripsjon ca. 6400
Annonse i avis snitt pris 2500
Takkeannonse i avis 400
Blomster

Vedlikeholdsarbeid på
gravstein.

Sommerstell vanlig gravsted 1145
Sommerstell stort gravsted 1575
Høstplanting gravsted 583
Vårplanting gravsted 565
Krans og lystenning til jul 588

Urner

Vi kan og levere andre urner på forespørsel, se flere på Trosterudfreno sin nettside.
URNER

Sangprogram
Vi lager flere forskjellige utkast, som dere velger fra ut fra deres ønsker.

Slik at det ferdige programheftet blir slik som dere ønsker.

(Enkelt sort hvit trykk uten bilde på vanlig 120g. papir.)

(Enkelt trykk med motiv på 200g. Silk papir.)

(Fargetrykk med bilder på 200g. Silk papir.)

(Stykk pris utover grunnpakke, trykt på 200g. Silk papir.)

(Stykk pris utover grunnpakke, trykt på vanlig 120g. papir.)

Vi har egen maskin for trykking og du kan derfor også få ekstra prøvetrykk.

Diverse
(Vi hjelper deg med søknad om transportstøtte fra NAV på avstander over 20 km.)

(Gravferdsstønaden er behovsprøvd)

(Bil og mannskap)

Kun vanlig ved ny grav i vente på gravstein.

(Pris inkl. frakt)

(Pris inkl. frakt/porto)

(Kaffe, kaker, snitter, egen meny eller lapskaus pr liter)
(Pris på forespørsel, varierende etter meny, mest vanlig er 200-275 pr. pers.)

(Pris på solistinnslag varierer veldig, mest vanlig er kr. 2500,-)

Planting til 17. mai med vårblomster

Mosekrans og tenning av lykt før julehøytid

(Standard størrelse og polert skriftflate, inkl. rigg og transport)

(Bladet Vesterålen)

(Pris kan variere, pris avhenger av størrelse )

Se egne prislister, to leverandører i Bø og det er de pårørendes valg hvem
som skal være deres hovedleverandør.

Vi har egen skrifthugger og gjør vedlikeholdsarbeid for de andre 
begravelsesbyråene i Vesterålen også, se egen prisliste. Polarstein

Sommerblomster, jord, vanning og jevnlig klipp rundt gravminnet

Sommerblomster, jord, vanning og jevnlig klipp rundt gravminnet

Høstlyng og klipp rundt gravminnet
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