Flerårige legatgravstedsaftaler - 2022
Kirkegården påtager sig pligten til udvidet pleje og vedligehold af anlagte gravsteder for en
brugsperiode mod betaling af følgende:
Kistegravsteder

Med 1 gravplads
Med 2 gravpladser
Med 3 gravpladser
Med 4 gravpladser
Yderligere pr. gravplads

Barnegrav
Urnegravsteder

Grundtakst udvidet
vedligehold
Pr. år
25 år
860,00 21.500,00 kr.
1.290,00 32.250,00 kr.
1.548,00 38.700,00 kr.
1.807,00 45.175,00 kr.
258,00 6.450,00 kr.
15 år
8.145,00
kr.
543,00
534,00 8.145,00 kr.

Tillæg for grandækning
Pr. år
602,00
754,00
861,00
969,00
109,00
432,00
432,00

25 år
15.050,00kr.
18.850,00 kr.
21.525,00 kr.
24.225,00 kr.
2.725,00 kr.
15 år
6.480,00 kr.
6.480,00 kr.

Tillæg for forårs – og
sommerblomster
Pr. år
25 år
301,00 7.525,00 kr.
366,00 9.150,00 kr.
399,00 9.975,00 kr.
433,00 10.825,00 kr.
34,00
850,00 kr.
15 år
181,00 2.715,00 kr.
181,00 2.715,00 kr.

For vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade betales følgende grundbeløb – for udvidet
vedligehold:
Pr. år
25 år
Kistegravplads 1
410,00
10.250,00 kr.
Kistegravplads 2
616,00
15.400,00 kr
15 år
Urnegravplads
308,00
4.620,00 kr.
Udvidet vedligeholdelse omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter
jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Ovenstående er inkl.
Moms.
Servitutbelagt aftale:
For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav (anonym) betales følgende
beløb pr. gravplads – grundtakst udvidet vedligehold:
Pr. år
For 15 år
Urnepladser
181,00
2.715,00 kr.
Ovenstående er inkl. moms
For gravkastning betales:
Medlemmer
For en voksengrav
For en barnegrav( indtil 10 år)
For en urnegrav
For pyntning af den kastede
Regning på gran
grav
Begravelser på lørdage samt
flytning af blomster
Bisættelser på lørdage samt
flytning af blomster
Taksterne er ikke momspligtige

Ikke - medlemmer
4.022,00 kr.
1.381,00 kr.
690,00 kr.
Efter regning

Øvrige takster
Timelønnen er 370,71 kr. per time eksl. moms ( Med moms 463,39 kr.)
For årlig krans eller buket. Beløbet er inkl. moms: 192,00 kr.

