Andre gravstedsformer
På vore forskellige plænebegravelser er der obligatorisk
vedligeholdelse i hele fredningsperioden til følgende
takster incl. moms:

Anonym urneplæne:
Pr. urne

3570,00 kr.

Urnegravsted i plæne med plade
Pr. gravsted i 10 år

6242,00 kr.

Plænebegravelse v. rododendron
1 gravplads i 30 år

26 350,00 kr.

Ydelser og takster

2 gravepladser i 30 år

38 899,00 kr.

Vedsted Kirkegård 2017
Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti og reguleres én
gang årligt.

Lapidarium:
Når et gravsted er udløbet, og ønskes sløjfet, kan man få
mindestenen anbragt i lapidariet – vores samling af
gravsten – hvor den opbevares i 10 år.
Pris pr. mindesten:

1000,00 kr.

Henvendelse om gravsteder kan ske på kirkegårdskontoret
tirsdag til fredag kl. 10 – 11
og
Telefon 23 61 45 19
eller pr mail: vedstedkirkegaard@mail.dk
vedstedkirkegaard@mail.dk

Erhvervelse og fornyelse af gravsted

Øvrige Legatydelser

Man får brugsretten til et gravsted i en fredningsperiode
som er 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave.
Herefter kan brugsretten fornyes for minimum 5 år ad
gangen.

Legataftaler kan omfatte andre ydelser som f.eks.. forårsog sommerblomster mm. Takster incl. moms:
Blomster:

pr. stk/år

Ydelserne på denne side er momsfrie

Stedmoder – Isbegonie
Pelargonie – knoldbegonie
Juletulipaner
Lille buket
Stor buket
Krans u/mos
Krans m/mos
Mospude
Moskrans

17,00 kr.
36,50 kr.
12,50 kr.
120,00 kr.
150,00 kr.
104,00 kr.
146,00 kr.
104,00 kr.
145,00 kr.

Kistegrave.:
pr. plads pr. år
Folkekirkens medlemstilskud, Plads/år

432,00 kr.
432,00 kr.

Urnegrave.:
pr. plads pr. år
Folkekirkens medllemstilskud, Plads/år

96,00 kr.
96,00 kr.

Prisen er incl. plantning og vanding i muligt omfang

Gravkastning
Voksengrav
Maskintillæg

4134,00 kr.
1375,00 kr.

Barnegrav (til ca. 10 år )

2066,50 kr.

Urnegrav
Prisen dækker klargøring, dækning og pyntning

718,00 kr.

Legataftaler

Pasning af gravsted

Ved indbetaling af et beløb til Stiftet, kan man få sit gravsted
vedligeholdt af kirkegården i hele, eller resten af en
fredningsperiode. Minimumaftalen er 5 år.
Denne aftale omfatter også beskæring, pålægning af grus
mm., så gravstedet altid fremstår pænt.
Alle priser er incl. moms
Kistegrave:
pr. år
1 gravplads
878,00 kr.
2 gravpladser
1297,00 kr.
3 gravpladser
1508,00 kr.
4 gravpladser
1715,00 kr.
Grandækning:
1 gravplads
670,00 kr.
2988,00 kr.
31150,00 kr.
41307,00 kr.
ELLER
Granpyntning:
Ved 1 mindesten
358,00 kr.
Ved 2 mindesten
720,00 kr.
Ved 3 mindesten
1074,00 kr.

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.

Urnegravsted

Aftale om, at kirkegården mod betaling i den resterende del
af fredningstiden, overtager ren- og
vedligeholdelsespligten, vil kunne indgås.

Alm. urnegravsted

624,00 kr.

Grandækning

358,00 kr.

Renholdelse: Fjernelse af ukrudt, visne blomster og gran.
Beskæring, pålægning af grus m.m. indgår ikke i prisen
Kistegrave:
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser

pr. år
837,00 kr.
1235,00 kr.
1437,00 kr.
1634,00 kr.

Urnegravsted:

597,00 kr.

Nedlæggelse af Gravsted før udløb
Et ønske om, at et gravsted nedlægges før udløbet af
fredningstiden, vil kunne efterkommes, hvorimod ren- og
vedligeholdelsespligten for gravstedet fortsat påhviler
indehaveren af gravstedsretten i den resterende del af
fredningstiden.

Grandækning:
Så vidt muligt udført til 1. Søndag i advent.
Der anvendes ca. 5 kg gran pr. gravplads, og normalt laves
der en dekoration v. mindestenen.
Kistegrave:
pr. år
1 gravplads
234Urnegravsted

670,00 kr.
988,00 kr.
1150,00 kr.
1308,00 kr.
358,00 kr.

Granpyntning
En lille pyntning, normalt omkring mindestenen, incl. en
dekoration.
ved 1 sten
ved 2 sten
ved 3 sten
Grandekoration pr. stk.

358,00 kr.
720,00 kr.
1074,00 kr.
104,00 kr.

Andre ydelser:
Kirkegården påtager sig alle opgaver i forbindelse med
anlægning og pasning af gravsteder.
Priser er incl. moms.
Plantning af blomster:
Af priserne udgør arbejdet med plantning, gødskning og
vanding ca. 10,00 kr. pr. plante.
Forårsblomster:
Stedmoder pr. stk
17 kr.
Sommerblomster:
f.eks. Isbegonie, flittiglise pr. stk.
17 kr.
f. eks. Pelargonier pr. stk.
36,50 kr.
Buketter og kranse:
Vi lægger buketter og kranse ud til f.eks. fødselsdage.
Forhør hos graveren om priser.
Øvrigt arbejde:
Anlægning, beskæring, m.m. udføres mod timebetaling
pr. time…
Sten, grus og planter mm.

Gran sælges i bundter a´ 5 kg til

70,00 kr.

Kan købes til dagspriser.

399,00 kr.

