§ PRISOVERSIKT OG PRISOPPLYSNINGER
Fonus begravelsesbyrå imøtekommer kundenes individuelle behov. Vår kompetanse er å håndtere alt som
melder seg når noen dør. Vi skaper trygghet, rom og ro for de etterlatte ved å ivareta de praktiske og formelle
oppgavene knyttet til dødsfallet og gravferden.
Ingen mennesker er like.
Det gjenspeiler seg også når vi skal ta avskjed: Hver enkelt gravferd er helt unik.
Vår prisoversikt imøtekommer Prisopplysningsforskriftens krav, og viser mulige kostnader ved tenkte typer
gravferdsoppdrag. Prisopplysningene gjelder innenfor Fonus begravelsesbyrås primære, geografiske
dekningsområder i Akershus, Hedmark, Stor-Oslo og Østfold.
Vi presiserer at prisoversikten på ingen måte erstatter et individuelt pristilbud.
Vår planleggings- og bestillingsfunksjon på www.fonus.no vil gi et rettvisende pristilbud i henhold til dine
ønsker og krav for gravferden. Normalt vil bestilling på internett også bli prismessig svært gunstig. Ønsker du
ikke å planlegge på Internett, bistår Fonus begravelsesbyrå med et individuelt pristilbud på forespørsel. Kontakt
oss på telefon 030 24 eller gjør avtale om en konsultasjon – det er kostnadsfritt og uforpliktende for deg.
Øvrige opplysninger etter Prisopplysningsforskriften
 Fonus begravelsesbyrå har prislister tilgjengelig for alle våre produkter
 Vi tilbyr konsultasjon utenfor våre lokaler uten pristillegg
 I våre honorarer inngår koordinering, tilrettelegging og administrasjon knyttet til de delene av
gravferdsoppdraget som ikke er prissatt spesielt. Eksempelvis konsultasjon med pårørende,
dokumentarbeid overfor offentlige myndigheter, logistikk og transportplanlegging, egen
administrasjon herunder administrativ transport.
 Våre honorarer spesifiseres fordelt på flere varelinjer etter merverdiavgiftsstatus; dette er i tråd med
Skattemyndighetenes krav.
 Fonus begravelsesbyrå innkrever ikke kommunale avgifter. Gravplassforvaltningen vil kunne bistå med
ajourført oversikt over gjeldende offentlige gravferdskostnader.
 Informasjon om §7 i Folketrygdloven vedrørende gravferdsstønad og stønad til båretransport:
§7-2 Gravferdsstønad
Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad).
Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen.
Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. For øvrig settes stønaden ned etter følgende
regler:
a)Når den avdøde ikke var gift, reduseres stønaden med formue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet.
b)Når den avdøde var gift, reduseres stønaden med summen av ektefellenes finansformue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av
dødsfallet, etter at et fribeløp tilsvarende full gravferdsstønad er trukket fra.
Formue som nevnt i andre ledd bokstav a og b skal være den formue som framgår av siste likning eller av siste selvangivelse dersom den er
nyere.
Når et medlem nedkommer med et eller flere dødfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. Stønaden
kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder også for et medlems ektefelle og barn som blir forsørget av medlemmet og oppholder seg i
Norge.
Departementet gir forskrifter om ytterligere vilkår for gravferdsstønaden.
§ 7-3.Stønad til båretransport
Stønad til dekning av nødvendige utgifter til båretransport ytes etter denne paragrafen når et medlem dør i Norge eller i et norsk biland.
Det samme gjelder når et medlem nedkommer med et dødfødt barn som blir gravlagt.
Det ytes bare stønad for transport i Norge og bilandene til nærmeste naturlige gravplass ved den avdødes bosted, inkludert transport i
forbindelse med kremasjon. Stønad ytes dersom transporten overstiger 20 kilometer.
Stønaden skal dekke de nødvendige utgiftene med fradrag av en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad.
Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen.
§ 7-4.Stønad ved dødsfall utenfor Norge
Departementet gir forskrifter om dekning av utgifter ved dødsfall utenfor Norge.
§ 7-5.Stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade Når et medlem dør som følge av en skade eller sykdom som går inn under kapittel 13,
dekkes utgiftene til båretransport til vedkommendes bosted, selv om dødsfallet skjer i utlandet eller bostedet ligger utenfor Norge.
Stønaden skal dekke de nødvendige utgiftene med fradrag av en egenandel på 10 prosent av full gravferdsstønad.
(Gjengitt fra www.lovdata.no pr 6. januar 2014)

Versjon 3.0 januar 2015

