Prisoverskrifter i henhold til
Prisopplysningsforskriften
Innenfor eget, standard sortiment, se fonus.no
Gravferd uten
Minimumspris
Maksimumspris
seremoni
Gravferd iht.
Gravferd iht.
forskrift.
forskrift.
Kiste og utstyr*
Kiste
Miljømerket utstyrssett til kisten, økologisk bomull
Standard transport og stell av avdøde
Omfatter:
Klargjøring av kisten
Transport av tom kiste frem til avdøde *
Enkelt stell og nedlegg av avdøde i kisten
Hygienemateriell
Transport til gravlund/ krematorium, inntil 20 km*
Honorar knyttet til transport (0 % mva)
(*: Minimunspriser forutsetter stønad til båretransport fra NAV. Krever bl.a.
nødvendig transport av avdøde mer enn 20 km. Egenandel kr 2 334,-)
Fonus basistjenester
Basistjenester inkluderer offentlig registrering av dødsfallet, vertskap til seremoni,
klargjøring av seremonilokalet, pynting med blomster, lys etc. og enkel
fotograrfering. Koordinering av medvirkende.
Transport, materiell og vertskap til seremoni
Fonus basistjenester inkluderer blant annet vårt honorar, fordelt som honorar
utenfor mva-området (seremonielle tjenester) og honorar med 25% mva (veiledning,
planlegging og kvalitetssikring av mva-pliktig leveransedel) foruten øvrige tjenester
som er nødvendige for å gjennomføre begravelsen .
Kistedekorasjon
Blomsterarrangement på kisten
Programhefter
50 stk trykte programhefter
Dødsannonse
Dødsannonse, utarbeidelse inkl. digital publisering og personlig minneside.
Innrykk i papiravis følger avisens priser.
Summerte prisopplysninger

Summert prisoversikt for gravferd
Behovsprøvd gravferdsstønad –23 337,Tilleggstransport ihht. prisopplysningsforskriften
Transport i forkant av at kiste kan benyttes
Ekstra transport av avdøde i tilknytning til seremonien

5 250
1 584

5 250
1 584

28 665
1 584

4 203(*)

4 203(*)

7 589

6 580

11 784

13 224

0

220

6 000

0

1 575

1 575

0

0
Summering av prisopplysningene iht
Prisopplysningorskriftens krav

0

17 617,-

24 616,-

58 457,-

0,-

1 279,-

35 300,-

0
-

0
0

(5 960)
(4 050)

* Pris for kister og utstyr er oppgitt til OBOS-pris. Medlemskap i OBOS er tilgjengelig for alle.
Betalingsbetingelser: Gravferden faktureres i sin helhet ved hovedleveransen. Seremonidagen, alternativt dagen for transport til krematorium eller gravsted,
regnes som tidspunkt for hovedleveranse. Forfall er 14 dager fra fakturadato. Fonus AS yter forutsetter norsk person- eller organisasjonsnummer. Fonus AS
innkrever ikke kommunale avgifter. Kommunens gravplassforvaltning kan 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 desember 2018. Fonus AS tar forbehold om trykkfeil i prisoversikten.

