
Prisliste pr. 20. januar 2021
Gjeldende for Bamble og tilgrensende kommuner

Kister

Kiøsterud standard hvitlakkert heltrekiste 7 970 *
Lilje 67 hvitlakkert heltre, ornamenter utv., trukket lokk innv. 9 980 *
Furu 66 klarlakkert heltre furu 8 250 *
Akvarell 15 sortlakkert, med tre- eller metallhåndtak 12 200 *
Toten 8 ubehandlet furu, enkel utførelse 4 850 *
Basis 64 hvitmalt sponkiste, enkleste type 5 350 *
Bjørk 30 klarlakkert massiv bjørk 16 900 *
Continental 50 høyglanset kirsebærtre, eksklusiv modell 39 500 *
Duett 65 foliert, listverk i tre-imitasjon 9 800 *
Kontur 33 massiv eik 20 200 *
Kontur 33 silkematt kirsebærtre 27 700 *
Linnea 54 hvitlasert, med håndmalt blomstermotiv (NB! 4 håndtak) 12 300 *
Natur 28 vokset eller hvitlasert furu, kun naturmaterialer 12 100 *
Nordica 65/50 foliert spon og trefiberlister 7 675 *
Ocean 63 blå kiste med maritime detaljer 14 980 *
Ornament 17 foliert tre, hvit eller eikmønstret, utvendig ornamentering 10 820 *
Prisma 19 ubehandlet sponkiste, enkleste type 4 850 *
Miljøkisten 46 Hvit, formpresset kiste av biokompositt, innredning i lin 10 500 *
Sober 81 foliert, grå og bjørkemønstret 9 950 *
Solid 26 hvit eller eikemalt furu 19 800 *
Standard 15 foliert, valnøtt, kirsebær eller eik-imitasjon, evt. antikkgrå 9 750 *

Flere typer kister kan leveres. Pris på forespørsel.

Skjorte universal silkeskjorte, benyttes i stedet for eget tøy 495 *

Tillegg for XBL-kiste ekstra lang/bred kiste 975 *

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Urner
Mare 1 urne for senking på havet 700
Xenon bioorganisk urne som kan leveres i flere farger 950 *
Ovum furu rund urne i massiv furu 1 000 *
Ovum kirsebær rund urne i massiv kirsebærtre 3 500 *
Sand urne laget av sand, oppløselig i vann 2 400 *
Classic eik firkantet urne i massiv eik 1 450 *
Ocean maritim blåmalt urne i heltre, med kompassrose 2 900 *

Flere typer urner kan leveres. Pris på forespørsel. Standard urne fra krematoriet ligger i kremasjonsavgiften.

Barnekister
40 cm hvitmalt eller klarlakkert furu 3 550 *
65 cm hvitmalt eller klarlakkert furu 5 300 *
75 cm hvitmalt eller klarlakkert furu 5 300 *
95 cm hvitmalt eller klarlakkert furu 6 050 *
130 cm hvitmalt eller klarlakkert furu 6 050 *
170 cm hvitmalt eller klarlakkert furu 6 700 *

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Programhefter og minnebøker
Fritt valgt motiv fra Inmemory eventuelt med egne bilder

Grunnpris 1 500 *
+ pr. stk. 8 *

1 stk. minnebok medfølger til alle oppdrag hvor det bestilles programhefter
Ekstra minnebok pr. stk. 525 *

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.



Blomster til gravferd
Kistedekorasjon 3 langstilkede roser 150 *
Kistedekorasjon tradisjonell form fra 2 000 *
Kistedekorasjon heldekkende fra 4 500 *
Båredekorasjon tradisjonell vifteform fra 700 *
Gulvdekorasjon fra 700 *
Blomsterhjerte medium størrelse, åpent eller tett fra 2 100 *
Kronekrans fra 1 700 *
Rundbunden krans fra 2 200 *
Bårebukett fra 400 *
Blomsterpute fra 2 500 *
Blomsterkors fra 2 100 *
Blomsteranker fra 2 100 *
Tillegg for sløyfe to bånd 150 *

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Diverse varer og tjenester
Ventetegn til grav hvitmalt trekors med gravert navneplate 550 *
Sangsolist normalpris for profesjonell sanger i gravferd 3 000
Musikksolist normalpris for profesjonell musikksolist i gravferd 3 000
Gravlys nr. 130 m/lokk, 2,5 døgn 15 *
Gravlys nr. 550, 2,5 døgn 10 *
Annonsering Gjeldende priser hos den enkelte avis
Minnesamvær Gjeldende priser hos den enkelte leverandør/utleier

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Henting av avdøde, nedlegg, transport
Nedlegg og svøpning i kiste 975
Utvidet stell og nedlegg i kiste inntill 1 875
Katastrofepose 900 *
Bårebil, laveste takst transport av avdøde mindre enn 20 km 1 300
Bårebil startgrunnlag langkjøring 1 300 b)

Bårebil langkjøring pr. km 18 b)

Mannskap på bårebil, laveste takst transport av avdøde mindre enn 20 km 1 250 a)

Mannskap på bårebil, langkjøring pr. time 825 a)b)

Ekstramannskap på bårebil/bærehjelp, laveste takst 1 250 a)

Bårebil Skien - Bamble 2 380 b)

Mannskapskostnad Skien - Bamble 1 650 b)

Overføring med bårebil til kirkegård ved seremoni 1 300
Utkjøring av tomkiste (gjelder ikke ved henting av avdøde) 1 325 *
Hygieneartikler ved nedlegg 250 *
Hygieneartikler ved bårehenting 650 *

a) 50 % tillegg hverdager mellom 17.00 og 22.00/100 % tillegg lør- og helligdager samt hverdager mellom 22.00 og 07.00.

b) Ved nødvendig transport av avdøde 20 km eller mer, utløses transportrefusjon fra NAV. Egenandel f.t. 2 538,-, det overskytende dekkes.

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Seremonielle tjenester etc.
Assistanse og arbeid i forbindelse med seremonien, 4 timer (normalsats) 3 300
Ekstra assistent ved seremonien, 2 timer 1 400
Timepris for assistanse og arbeid i forbindelse med seremonien 825

Pynteutstyr, lys etc. ved seremoni (gjelder ikke i Porsgrunn og Skien) 725 *
Bruk av personbil ved seremoni/syning inntil 300 *

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.

Honorarer etc.
Byråets honorar, avgiftspliktig del normalsats 2 100 *
Byråets honorar, avgiftsfri del normalsats 3 920
Bruk av personbil ved konferanse utenfor kontoret 150 *

Byråets honorar dekker konferanse, tilrettelegging av gravferdsoppdraget, utfylling og forsendelse
av offentlige papirer, byråets administrative kostnader etc.
Byråets timepris som ligger til grunn for prislistens satser: Kr. 800,- eks. mva

* Avgiftspliktig. Mva inkludert.



Kommunale avgifter (faktureres direkte fra kommunen)
Preludering 15 min. orgelspill før klokkeringing (gjelder kun Porsgrunn) 750
Preludering 15 min. orgelspill før klokkeringing (gjelder kun Skien) 635
Kirkeleie Bamble Utenbygdsboende eller ikke medlem av Den norske kirke 4 700
Kirkeleie Bamble Utenbygdsboende eller ikke medlem av Den norske kirke. Egen organist 3 600
Kirkeleie Porsgrunn Utenbysboende eller ikke medlem av Den norske kirke 3 500
Kapell-leie Porsgrunn Innenbysboende og ikke medlem av Den norske kirke. Betjent men uten organist 1 000
Kirkeleie Skien Utenbygdsboende eller ikke medlem av Den norske kirke 3 365
Kirkeleie Skien Utenbygdsboende eller ikke medlem av Den norske kirke. Egen organist 1 345
Nytt gravsted Bamble Gjelder kun utenbygdsboende. Kistegrav, pr. enkeltgrav 11 290 )
Nytt gravsted Bamble Gjelder kun utenbygdsboende. Urnegrav 6 800 )
Nytt gravsted Porsgrunn Gjelder kun utenbysboende. Enkeltgrav 11 000 )
Nytt gravsted Porsgrunn Gjelder kun utenbysboende. Dobbeltgrav 19 000 )
Nytt gravsted Porsgrunn Gjelder kun utenbysboende. Urnegrav 8 500 )
Eks. gravsted Porsgrunn Gjelder kun utenbysboende. Nedsettelse av kiste 3 000 )
Eks. gravsted Porsgrunn Gjelder kun utenbysboende. Nedsettelse av urne 500 )
Nytt gravsted Skien Gjelder kun utenbysboende. Enkeltgrav 12 845 )
Nytt gravsted Skien Gjelder kun utenbysboende. Dobbeltgrav 22 080 )
Nytt gravsted Skien Gjelder kun utenbysboende. Urnegrav 9 670 )
Eks. gravsted Skien Gjelder kun utenbysboende. Nedsettelse av kiste 3 610 )
Eks. gravsted Skien Gjelder kun utenbysboende. Nedsettelse av urne 435 )
Kremasjonsavgift Inkluderer std. urne. Avgift gjelder ikke for innenbygdsboende i Skien 7 175

Andre kommuner på forespørsel

) Kirkeleie og evt. kremasjonsavgift kommer i tillegg


