For ikke-medlemmer af folkekirken!

Skagen Kirkegård tlf. 9844 2644

Prisliste pr. 01/01-2018
Ydelse:

Pris:

Leje af kapel ved bisættelse og begravelse
Leje af personale; organist og/eller kirkesanger/-tjener, timebetaling
Udbringning (flytning) af blomster efter handling til gravsted
Rydning af eksisterende gravsted, timebetaling efter forbrug

200,22 kr.
400,44 kr.

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

610,94 kr.
800,86 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 pladser inkl. vedligehold
Køb af urnegravsted for 15 år, 2 pladser (alm. urnegrav) inkl. skel
- eller pr. år for 2 pladser inkl. skel

2.154,30 kr.
4.309,05 kr.
871,73 kr.
max. 5.958,40 kr.
372,40 kr.

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

max. 5.649,92 kr.
max. 9.351,20 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)

5.196,27 kr.
1.121,21 kr.

Køb af kistegravsted for 25 år, 1 plads (enkelt) inkl. skel
- eller pr. år for 1 plads inkl. skel
Køb af kistegravsted for 25 år, 2 pladser (dobbelt) inkl. skel
- eller pr. år for 2 pladser inkl. skel
Køb af kistegravsted for 25 år, 3 pladser (tredobbelt) inkl. skel
- eller pr. år for 3 pladser inkl. skel

max. 16.312,14 kr.
627,39 kr.
max. 31.070,00 kr.
1.195,00 kr.
max. 45.893,39 kr.
1.765,15 kr.

Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 1 plads (enkelt)
- eller pr. år for 1 plads inkl. vedligehold
Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 2 pladser (dobbelt)
- eller pr. år for 2 pladser inkl. vedligehold
Køb af kistegravsted – i plæne for 25 år, 3 pladser (tredobbelt)
- eller pr. år for 3 pladser inkl. vedligehold

12.372,00 kr.
1.497,94 kr.
24.744,25 kr.
2.393,25 kr.
37.116,25 kr.
3.289,56 kr.

Vedligeholdelse af kistegravsted i plæne for 25 år, 1 plads

max. 26.079,56 kr.

Vedligeholdelse af kistegravsted i plæne for 25 år, 2 pladser

max. 36.490,48 kr.

Vedligeholdelse af kistegravsted i plæne for 25 år, 3 pladser

max. 46.927,66 kr.

Udgifter i alt for bisættelsen/begravelsen:

X

1.907,97 kr.
400,44 kr.

kr.
Der tages forbehold for tastefejl.

