
Sunnfjord Gravferdsbyrå / Blomstertorget A/S Dale Senter 6963 Dale i Sunnfjord 
Telefon 57 73 98 00  Vakttelefon 975 21 569 

Mail adr.  sunnfjord.gravferdsbyraa@interflora.no   blomstertorget@interflora.no 

Blomstertorget A/S org.nr. 848065382 MVA. Bankgiro nr: 3741 05 21238 
 

 

Prisoversyn for varer og tenester frå Sunnfjord Gravferdsbyrå, ved ei vanleg 
gravferd i vårt distrikt. 

 

Prisliste pr: 1. januar 2023 på varer og tenester til ei vanleg gravferd i Fjaler Hyllestad, Askvoll, Høyanger, Gaular. Solund Jamfør: 
Føreskrift om prisopplysing for gravferder fastsett av Konkurransetilsynet 12/12 1997 Betaling 14 dagar etter fakturadato. 

 
 

Vanleg kvit standar furukiste med silkesvøp  Kr: 9350.- 
Vanleg trekvit furukiste og xl / xb kister  kr : 11950.- /xl og xb(begge) kr 12950.- Eikebeisa kr 12950.- 
Eikefarga kiste(foliert) kr 10950.-     Svart kr 12950.- 

 

Kiste levert frå lager Kr: 975.- 
Nedlegging i kiste 950.-/eing.utstyr kr: 450.- (hente/ katastrofepose  kr 2350.-) Kr: 950.- 
Leige bårerom v/Fjaler Sjukeheim kr: 400.-  ( frå andre kommunar  kr: 500.-) Kr: 400.- 
Vising / Båreandakt 2 timar à 975.-   = kr: 1950.-  Handbukett i båra kr: 200.-   
Transport kr19 pr.km+sjåfør 975.- pr.time eigedel 2700.-  
(resten, refusjon frå NAV)  

Kr: 2700,- 

Startgrunnlag gravferdsbil kvar gong  Kr: 975.-  Kr: 975.- 
Annonser i aviser 1 stk  (enkel annonse)   Kr: 2400.- 
Takkeannonse frå 800,-  
Songar  sv /kv 100stk kr: 2100-  fleire kr: 18.- pr. stk.  
Songar fire fargar 100stk kr: 2500.-  fleire kr: 20.- pr. stk. Kr: 2500.- 
Songar med eige bilde 100 stk kr: 3000.- fleire kr: 24.- pr. stk.  
Solosong   frå kr: 1200-5000  
Speling før start ved organisten (Fjaler 300.-speling v/solos, giro frå kyrkjekontor )   
Namnekors med namneplate Kr: 575.- 
Strømming / streaming frå 4000,- + køyring  
Lys i kyrkja: 14stk. i to lysestakar + 1 stk på kista a kr:19.- Kr: 285.- 
Alterbukettar 2 stk à kr: 400.- Kr: 800.- 
Dekorasjonar på søyler i koret 2 stk  à kr: 800.- Kr: 1600.- 
Golvpynt / strø ved kista _  à kr: 150.-  
Samtale/konsultasjon på gravferdskontor(evt heime+køyring/tid)2 timar à 975.- Kr: 1950.- 
Enkle roser til pålegging ute på grava      à kr: 39.-  
Medverknad i kyrkja/seremoni (min 6t. à kr: 975 .-) med transporttid  Kr: 5850.- 
Henting/Heimebesøk:___timar à 875.- +køyretid og km ( kveld/natt tillegg)  
Utleige av plexikrakkar: 1000.-   katafalkteppe: 300.-    stativ:500.-  
Kondolanseprotokoll 350,- + 30 pr. ark meir  
Bilde ved inngangsbord 150,-    Ramme  89,-  
Byråhonorar (avgiftsfritt) Kr: 1990.- 
Administrasjon (avgiftspliktig) Kr: 990.- 
Liste blomsterhelsingar/kort/bruk av stativ  inkludert 
Prisane er inkludert mva.                                                   Totalt å betale: Kr: 34 290,- 
Prisar på dei vanlegaste blomsterleveransane til gravferd utført av fagfolk:  
Kistedekorasjon frå kr: 4000.- til 10.000.-                                        + sløyfe 175.-  
Endedekorasjon frå kr:2500.- til 4500.-                                             + sløyfe 175.-  
Hjarte kr:1800.- til 4000.-                                                                       + sløyfe 175.-  
Kors kr: 1500.- til 4000.-   Hjartekrans (ope) 1800- til 4000.-       + sløyfe 175.-  
Runddekorert krans1500.-til 5000.                                                      + sløyfe 175.-  
Båredekorasjon frå kr 600.- til 3000.-                                                + sløyfe 175.-  
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