For medlemmer af folkekirken!

Skagen Kirkegård tlf. 9844 2644

Prisliste pr. 01/01-2016
Ydelse:

Pris:

Kirkelig handling (ifbm. begravelse/bisættelse) i Kirke eller Kapel

X
0 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 30,21 kr.
Køb af urnested for 15 år, 2 pladser (alm. urnegrav) inkl. skel
- eller pr. år for urnegrav af 113,91 kr. inkl. skel

226,35 kr.
453,15 kr.
kr.
max. 1.822,56 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 182,28 kr. inkl. skel
Køb af kistegravsted for 25 år, 2 pladser (dobbelt) inkl. skel
- eller pr. år for 2 pladsers af 305,78 kr. inkl. skel
Køb af kistegravsted for 25 år, 3 pladser (tredobbelt) inkl. skel
- eller pr. år for 3 pladsers af 431,77 kr. inkl. skel

max. 4.739,28 kr.
kr.
max. 7.950,28 kr.
kr.
max. 11.226,02 kr.
kr.

Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 1 plads (enkelt)
- eller pr. år for 1 plads af 51,99 kr.
Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 2 pladser (dobbelt)
- eller pr. år for 2 pladsers af 103,98 kr.
Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 3 pladser (tredobbelt)
- eller pr. år for 3 pladsers af 155,97 kr.

1.299,75 kr.
kr.
2.599,50 kr.
kr.
3.899,25 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:

kr.
Der tages forbehold for tastefejl.

