
 

 

PRISLISTE 
Gjelder pr. 13. februar 2020 
Prisene gjelder gravferd i hele Grenland  og er inkl. MVA 
der produktet er momspliktig. 
Se www.byraa.no for priseksempler og produktbilder på 
hele begravelser og seremonier.  

 
 

 

K I S T E R inkl. skjorte    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Lilje m/ ornament              10 500   hvit, flott heltre m/ liljer i hjørner og trukket lokk 

Lilje u/ ornament                9 990   hvit, flott heltre med trukket lokk 

Vanlig hvit enkel                8 600   hvit, heltre, enkel 

Skandinavia              10 500   hvit, stilren og moderne 

Solid              17 500   hvit, massiv tre med utskjæringer i lokk, samt flott trekk innvendig.  

Natur              10 990   naturkiste med skinndetaljer, furu eller hvitlasert 

Bjørk              15 900   massiv bjørk, klassisk med enkelt trekk innvendig. 

Sober                9 990   grå og bjørkemønstret overflate 

Diamant              14 350  hvit høyglans, 14 kanter i Jacob Jensen design, enkelt trekk innvendig 

Akvarell              11 500   sortlakkert kiste med enkelt trukket lokk 

Kontur              29 000   elegant modell i Eik eller kirsebær, trukket lokk 

Ocean              14 500   flott maritim kiste, trukket lokk, og tau håndtak med fine detaljer 

Enkleste ubehandlet                5 990   helt ubehandlet tre enkel kiste uten profiler 

Alle våre kistepriser inkluderer utstyr og skjorte. Vi skaffer de fleste modeller. Mange modeller har også flere farger, spør oss om du 
ønsker noe utover det som er nevnt over. Dersom det er behov for ekstra store kister vil det tilkomme tillegg i prisen. Vi har også små 
kister. 

    
    

U R N E R    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Antrasitt                 1 500   sort med swarovski stener og praktisk snor til senking av urne 

Due                   995   sort med duemotiv og praktisk snor til senking av urne 

Hjerte                1 500   rød med swarovski stener i hjerte og praktisk snor til senking av urne 

Kors                  1 100   offwhite med gullkors og praktisk snor til senking av urne 

Gull kant                 1 100   offwhite med gullkant og praktisk snor til senking av urne 

Blomst                1 150   offwhite med flott utskåret lokk og praktisk snor til senking av urne 

Diamant                3 150   hvit eller sort, Jacob Jensen design, flere kanter og høyglans 

Never                1 980   maturfarget sandurne som er lett oppløselig 

Ovum                1 100   hvitlasert heltre 

Mare 
Natur Sand 

                  700 
1 550  

 blå urne til bruk ved askespredning i vann 
sand presset til bruk ved askespredning 

Alfa                   900   grønn jernurne 

Ocean 
Barn hjerte 

2 100               
 1 390  

 flott maritim urne med fine detaljer 
vakker og sart liten urne, med rødt hjerte  

Barn blå Sky med sommerfugl                1 390   vakker og sart liten urne med blå sky og sommerfugl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

B L O M S T E R    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Bårebukett uten sløyfe                   400   fra pris 
Båredekorasjon (vifte) m/sløyfe                   900   fra pris 
Båredekorasjon (oval skrå) m/sløyfe                1 500   fra pris 
Bårestykke (gulv) uten sløyfe                   550   fra pris 
Roser pr. stk                     50   fra pris 
Kistedekorasjon                3 500   fra pris 
Blomsterkors                1 600   fra pris 
Kronekrans m/sløyfe                1 600   fra pris 
Rundbundet krans "liten" 38 cm m/sløyfe                1 600   fra pris 
Rundbundet krans "medium" 44cm m/sløyfe                1 900   fra pris 
Rundbundet krans "Stor" 50 cm m/sløyfe                2 300   fra pris 
Tett hjerte, "lite" m/sløyfe                1 600   fra pris 
Tett hjerte "stort" m/sløyfe                2 200   fra pris 
Åpent hjerte m/sløyfe                1 800   fra pris 
Sløyfe                   175   fra pris 

Blomster kan velges helt i tråd med personlige ønsker. Prisene over er en veiledning. 

    
    

P R O G R A M | T A K K E K O R T    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Startkostnad med motiv | bilder - personlig program                1 780    

Pris pr. program med bilder og trykk på spesialpapir                       7    
    
Startkostnad uten motiv - kun tekst                   990    

Pris pr. program trykket i byrået på vanlige ark                       6    
    

Takkekort startavgift                   500    

Pris pr. kort i A6                       6    
    
    

S E R E M O N I    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Assistanse ved seremoni inkl. noe utstyr                3 995    

Assistanse ved seremoni                3 495    

Ekstra mannskap pr. time , pr. pers                   990    

Assistanse blomster til grav                1 495    

Solist og musiker synger/spiller inntil 2-3 sanger, pris 
varierer fra person. Fra kr 

               2 875    

Leie av lydutstyr                   900   

Leie av Piano/keyboard                1 150    

Kondolanseprotokoll Grå                   550    

Noter | musikkfiler                   150    

    
 

 
 

S Y N I N G    

Navn Pris  Beskrivelse 

Assistanse ved syning (byrå dagtid)                     -     gratis 
Assistanse ved syning (ikke byrå dagtid)                1 980    

Assistanse ved syning 50 % tillegg fra kl 15:30-21:00 
og lør 08:00-13:00 

               2 230   ved byrået 

Assistanse ved syning 100%  tillegg fra kl 21:00-08:00, 
lør etter 13:00, søndag og helligdager 

               2 970   ved byrået 
 

 

 

M I N N E S A M V Æ R    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Minnesamvær inkl. personell, 4 snitter, kake, kaffe, 
brus, blomster, samt dekk og vask pr. pers 

                  385    

Ekstra kuvert til kaffe m.v. 
 

85  pr.pers 

    

Leie av lokale for minnesamvær varierer fra sted til 
sted.   

               1 500   fra pris 
 

 



T R A N S P O R T    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Fastpriser (v/normale forhold) i Grenland på dagtid                    
(Skien, Porsgrunn, Bamble) 

   

Bårebil i Grenland                1 600    

Mannskap ved henting av avdøde i Grenland til oppbevaringssted                3 960    

Mannskap fra oppbevaringssted til seremonisted/gravsted i Grenland                1 980    

Mannskap transport fra seremonisted i Grenland til krematoriet i Skien                 2 970    

Mannskap ved transport fra seremonisted til kirkegård i Grenland                   990    

Andre transporter beregnes med timespris pr. representant pr. time 
Fast transport ved syning byrå inkl. mannskap og bil 

                  990 
1 980  

  

Dersom NAV dekker transport, betales kun egenandel                2 473   
Dersom båren blir fraktet over 20 km vil ofte vilkårene være 
tilstede for at Nav dekker nødvendige utgifter til transport. 
Vi hjelper med å vurdere om vilkårene er oppfylt. 

    

Transport utenfor Grenland    

Bårebil startgrunnlag v/ km transporter 800    

Bårebil km-takst, kr 18,- pr. km                     -      

Assistanse ved båretransport på dagtid pr. time, pr. pers                   990    
    

Dersom NAV betaler transport, betales kun egenandel                2 473   
Dersom båren blir fraktet over 20 km vil ofte vilkårene være 
tilstede for at Nav dekker nødvendige utgifter til transport. 
Vi hjelper med å vurdere om vilkårene er oppfylt. 

    

Personbil til samtaler, kirke, kapell m.v. pr. transport                   300    

 
 

Dagtid 08:00-15:30, 50% tillegg 15:30-21:00 og lør 08:00-13:00, 100% tillegg 21:00-08:00, lør etter 13:00, søndag og helligdager.                                                        
Det gjøres oppmerksom på at ved transport av bårer og kister vil 2 representanter være nødvendig. 

    

 

G R A V S T E D E T 
   

Navn  Pris   Beskrivelse 

Ventetegn med navnet skilt                   560   ulike utførelser etter ønske. 

Stellavtale, vanlig stell Porsgrunn                1 540   vår og sommer blomster, samt klipp, vanning, og rydding 
med granbar til vinter 

Stellavtale, vanlig stell Skien                1 740   vår og sommer blomster, samt klipp, vanning, og rydding 
med granbar til vinter 

Selvvanningskasse ferdig montert med jord og veke                2 100   alle størrelser 

Selvvanningskasse uten montering                1 600   alle størrelser 

Montering av selvvanningskasse med jord og veke                   700    

Ny jord og veke i gml. selvvanningskasse                   400    

Vaseholder                     90    

Veke sugefilt                     30    

Gravlykt, sort og rund                   390   sort epoxybehandlet stål, ventil for lufttilførsel 

Gravlykt, lav firkantet                   250   sort, grå eller bronse, epoxybehandlet stål, råglass 

Gravlykt, høy firkantet                   350   sort, grå eller bronse, epoxybehandlet stål, råglass, 
gjenger i lokket 

Gravlykt, moderne hengelykt                 1 200     rustfritt stål med pleksiglass 

Gravlys, olje, 2,5 døgn                     15   
 

Gravlys, olje, 4,5 døgn                     25   
 

Oppretting av gravminne                  1000   

Bolting av monument, 2 stk bolter                  1100    

Ny innskripsjon av 1 navn i lakk inkl. frakt på eksisterende vanlig 
gravstein 

               6 000    

Ny gravstein formidles og tegnes gratis hos oss. Alle prisklasser fra 
ca 10.000 og oppover 

   

 

H O N O R A R E R 
   

Navn  Pris   Beskrivelse 

Konferanse i hjemmet (vanlig)                2 475   
Pris gjelder 08:00-15:30, 50% tillegg 15:30-21:00 og lør 
08:00-13:00, 100% tillegg 21:00-08:00, lør etter 13:00, 
søndag og helligdager. 

Konferanse liten                1 485  Kortvarig konferanse på telefon, eller hvor alt er 
forberedt selv innenfor vanlig arbeidstid 08:00-15:30. 

Konferanse, kontor (vanlig)                2 300   
Pris gjelder 08:00-15:30, 50% tillegg 15:30-21:00 og lør 
08:00-13:00, 100% tillegg 21:00-08:00, lør etter 13:00, 
søndag og helligdager. 

Tjenesteformidling og kontorarbeid                3 995    

Tjenesteformidling og kontorarbeid u/ seremoni                2 700    

Administrasjonskostnader                   1 350    

 

 



A N N E T    

Navn  Pris   Beskrivelse 

Minnebok utover den første som vi gir som gave                   500    

Hygiene materiell, kiste                   250    

Hygiene materiell, båre                   550    

Kiste / hentepose                   820    

Kistepose xra tykk sort                1 990    

Laken                   300    

Laken blått                   400    

Kiste, Skjorte                   500    

Nedlegg (vanlig)                   990   

Nedlegg (ekstra)                1 490    

Dødsannonsens priser er basert på avisens egne takster                     -      

Dødsannonse, kun digital på www.byraa.no                   400    

Fakturaomkostninger, porto                     40    

Forsendelseskostnader små "brevpakker"                     100    

Bilde A3 med plexiramme                   700    

 
 
NAV, behovsprøvd gravferdsstøtte. Vi hjelper med søknad, 
samt med å sjekke om vilkårene er tilstede. 

           -24 734   

    

 

A N D R E  M U L I G E  E K S T E R N E   K O S T N A D E R   (faktureres fra andre enn byrået) 
Navn  Pris   Beskrivelse 

 
Porsgrunn 

   

Inngangsmusikk i Porsgrunn                   750   Organisten spiller ca. 15 minutter før seremonien 
starter 

Leie av kirken med betjening (uten organist) for ikke medlemmer 
eller utenbysboende i Porsgrunn 

               2 000    

Organist i Porsgrunn                1 500    

Festeavgift pr. grav, pr. år i Porsgrunn                   275    

Opparbeidelse av gravsted (pris vil variere i forhold til kommune, 
samt type grav) 

   

    

Skien    

Inngangsmusikk i Skien                   620   Organisten spiller ca. 15 minutter før seremonien 
starter 

Leie av kirken med betjening for ikke medlemmer av DNK eller 
utenbysboende i Skien 

               1 310    

Organist i Skien for ikke medl. av DNK                1 970    
    
Festeavgift pr. grav, pr. år i Skien ca.                   310    

Opparbeidelse av gravsted (pris vil variere i forhold til kommune, 
samt type grav) 

   

    

Kremasjonsavgift for beboere utenfor Skien                7005    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tar forbehold om feil, eventuelt endringer.   

 


