For ikke-medlemmer af folkekirken!

Skagen Kirkegård tlf. 9844 2644

Prisliste pr. 01/01-2016
Ydelse:

Pris:

Leje af kapel ved bisættelse og begravelse
Leje af personale; organist og/eller kirkesanger/-tjener, timebetaling

1.876,02 kr.
á 393,73 kr.

Udbringning (flytning) af blomster efter handling til gravsted
Rydning af eksisterende gravsted, timebetaling efter forbrug

196,86 kr.
á 393,73 kr.

Urnenedsættelse - på hverdage:
For gravning, tilkastning, planering og opretning indenfor det første år
efter nedsættelsesdatoen.
Tillæg for urnenedsættelse - på lørdage (se tekst ovenfor)

600,71 kr.
787,45 kr.

Køb af urnested for 15 år, 1 plads (anonym urnefællesgrav – afd. F)
Køb af urnegravsted for 15 år, 2 pladser (urnegrav i plæne)
- eller pr. år for 2 pladsers af 301,79 kr.
Køb af urnegravsted for 15 år, 2 pladser (alm. urnegrav) inkl. skel
- eller pr. år for 2 pladsers af 385,49 kr. inkl. skel

2.263,20 kr.
4.526,85 kr.
kr.
max. 6.167,84 kr.
kr.

Vedligeholdelse af urnested (anonym urnefællesgrav) for 15 år
Vedligeholdelse af urnegravsted i plæne for 15 år

max. 5.555,36 kr.
max. 9.194,56 kr.

Begravelse, voksengrav - på hverdage:
For gravning, tilkastning, planering og opretning indenfor det første år
efter begravelsesdatoen.
Tillæg for begravelse – på lørdage (se tekst ovenfor)

5.109,26 kr.
1.102,44 kr.

Køb af kistegravsted for 25 år, 1 plads (enkelt) inkl. skel
- eller pr. år for 1 plads af 650,18 kr. inkl. skel
Køb af kistegravsted for 25 år, 2 pladser (dobbelt) inkl. skel
- eller pr. år for 2 pladsers af 1.241,58 kr. inkl. skel
Køb af kistegravsted for 25 år, 3 pladser (tredobbelt) inkl. skel
- eller pr. år for 3 pladsers af 1.835,47 kr. inkl. skel

16.904,68 kr.
kr.
32.281,08 kr.
kr.
47.722,22 kr.
kr.

Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 1 plads (enkelt)
- eller pr. år for 1 plads af 519,89 kr.
Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 2 pladser (dobbelt)
- eller pr. år for 2 pladsers af 1.039,78 kr.
Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 3 pladser (tredobbelt)
- eller pr. år for 3 pladsers af 1.559,67 kr.

12.997,25 kr.
kr.
25.994,50 kr.
kr.
38.991,75 kr.
kr.

Vedligeholdelse af kistegravsted i plæne for 25 år, 1 plads

max. 25.643,02 kr.

Vedligeholdelse af kistegravsted i plæne for 25 år, 2 pladser

max. 35.879,48 kr.

Vedligeholdelse af kistegravsted i plæne for 25 år, 3 pladser

max. 46.141,94 kr.

Udgifter i alt for bisættelsen/begravelsen:

X

kr.
Der tages forbehold for tastefejl.

