Ydelser og takster
Aaby kirkegård 2019

Aaby kirkegårdskontor
Kirkevej 21 - 9440 Aabybro
Tlf. 9824 4100 - mandag til fredag kl. 10-11
kirkegaard@aabysogn.dk

Erhvervelse og fornyelse af gravsted
Man får brugsretten til et gravsted i en fredningsperiode,
Som er 25 år for kistegrave og 10 år for urnegrave.
Herefter kan brugsretten fornyes for min. 5 år ad gangen.
Ydelserne på denne side er fritaget for moms.
Kistegrave:
Pr. plads pr. år
Folkekirkens medlemstilskud, Plads/år

501,78 kr
501,78 kr

Urnegrave:
Pr. plads pr. år
Folkekirkens medlemstilskud, Plads/år

111,22 kr
111,22 kr

Gravkastning
Voksengrav
Grav i dobb. dybde
Entreprenørudgift
Barnegrav (indtil ca. 10 år)
Urnegrav

5.388,69 kr
7.261,84 kr
1.375,00 kr
2.665,07 kr
736,55 kr

Prisen dækker klargøring, gravning og dækning, samt opretning
Inden for det første år.
Side 2

Pasning af gravsteder
Der kan laves aftale med kirkegården om pasning af
Gravsteder mod betaling. Faktura udsendes i december.
Aftaler kan ændres eller opsiges hvert år, fra 1.1. til 1.4.
Renholdelse: Fjernelse af ukrudt, visne blomster og gran.
Andre ydelser sker på timeløn
Alle priser er incl. moms
Kistegrave:
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser
Urnegravsted: 2 gravpladser

Side 3

Pris pr. år
858,50 kr
1.267,69 kr
1.474,98 kr
1.676,89 kr
612,45 kr

Grandækning
Så vidt muligt udført til 1. søndag i advent.
Udover selve grandækningen, laves der en dekoration,
normalt ved mindestenen.
Alle priser er incl. moms
Kistegrave:
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser
Urnegravsted:

686,80 kr
1.014,15 kr
1.179,99 kr
1.341,53 kr
489,96 kr

Granpyntning: En lille pyntning, normalt omkring
Mindestenen, incl. dekoration.
Pyntning ved 1 mindesten
Pyntning ved 2 mindesten
Pyntning ved 3 mindesten
Grandekoration på net, pr. stk
Grandekoration i mursten, pr. stk
Granbort 50 cm lang, pr.stk
Gran sælges i 5 kg. bundter til dagspriser

Side 4

367,48 kr
734,95 kr
1.102,40 kr
125,00 kr
150,00 kr
100,00 kr

Andre ydelser
Kirkegården påtager sig alle opgaver i forbindelse med
anlægning, renovering og pasning af gravsteder.
Alle priser er incl. moms
Forårs og sommerblomster incl. plantning.
Stedmoderblomster, pr. stk.
Frøbegonier/isbegonier, pr. stk.
Knoldbegonier, pr. stk.
Flittig Hans

14,35 kr
17,20 kr
36,38 kr
31,03 kr

Der kan også tilbydes andre sommerblomster efter aftale.
Buketter og kranse:
Kirkegården påtager sig at lægge buketter og kranse m.m.
ud til mærkedage.
Forhør nærmere på kirkegårdskontoret
Øvrigt arbejde:
Anlægning, renovering, beskæring m.m. udføres mod
Timebetaling. Pr. time
409,20 kr
Sten, grus og planter m.m.
Kan købes til dagspriser
Side 5

Fler-årige aftaler
Ved indbetaling af et beløb til Folkekirkens adm. system (GIAS),
kan man få sit gravsted vedligeholdt af kirkegården i hele, eller
resten af en fredningsperiode. Minimumsaftalen er 5 år. Denne
aftale omfatter også beskæring, evt. udskiftning af planter,
pålægning af grus m.m., så gravstedet altid fremstår pænt
Alle priser er incl. moms
Kistegrave: (25 år)
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser

22.532,50 kr
33.264,00 kr
38.679,75 kr
43.994,75 kr

Urnegravsted: (10 år)

6.405,40 kr

Grandækning: (25 år)
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser

17.170,00 kr
25.353,75 kr
29.499,75 kr
33.538,25 kr

Urnegravsted: (10 år)
Side 6

4.899,60 kr

Øvrige fler-årig ydelser
Aftalerne kan omfatte andre ydelser som f.eks.
granpyntning, forårs- og sommerblomster m.m.
Takster for 25 år, incl. moms:
Granpyntning:
Ved 1 mindesten
Ved 2 mindesten

9.187,00 kr
18.373,75 kr

Blomster
Prisen er incl. plantning og vanding i muligt omfang
Stedmoder, pr. stk.
Frøbegonier/isbegonier, pr. stk.
Pelargonier, pr. stk.
Knoldbegonier, pr. stk.
Buket, pr. stk.
Krans til jul, pr. stk.
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358,75 kr
430,00 kr
834,50 kr
899,50 kr
2.536,00 kr
2.314,75 kr

Andre gravstedsformer
På vore forskellige plænebegravelser/bunddækkebegravelser
er der obligatorisk vedligeholdelse i hele fredningsperioden
til følgende takster incl. moms:
Anonym urneplæne
Pr. urne, 10 år

3.666,41 kr

Anonym kisteplæne
Pr. kiste, 25 år

13.458,25 kr

Urnegravsted i plæne, med plade
Pr. gravsted, 10 år

6.400,54 kr

Kistegravsted i plæne, med plade
Med 1 kisteplads, 25 år
Med 2 kistepladser, 25 år
Med 3 kistepladser, 25 år

22.532,50 kr
33.264,00 kr
38.679,75 kr

Kistegravsted i bunddækkebeplantning
Med 1 kisteplads, 25 år
Med 2 kistepladser, 25 år
Med 3 kistepladser, 25 år

22.532,50 kr
33.264,00 kr
38.679,75 kr

Side 8

PRISLISTE
Gældende pr. 01.01. 2019

Incl. moms
Perlegrus, 1 spandfuld ……………………………………….

32,00

40,00

Grå granitskærver, 1 spandfuld…………………………..

32,00

40,00

Perlegrus og granitskærver, pr. trillebøre …………..

112,00

140,00

Diverse grus og skærver i 25 kg. sække ………………

stk. 65, 00

81,25

Granithveder, uanset farve …………………………………

stk. 20,00

25,00

Mosaiksten …………………………………………………………

7,00

8,75

Store hveder ………………………………………………………

22,00

27,50

Chausesten …………………………………………………………

12,00

15,00

Chausesten, Halmstad ………………………………………..

16,00

20,00

Brosten ………………………………………………………………

25,00

31,25

Borekerner …………………………………………………………

10,00

12,50

Granitvase (alm. Stor) ………………………………………..

650,00

812,50

Arbejdstime ……………………………………………………….

327,36

409,20

