Takster for ydelser på Havnbjerg Kirkegård
gældende fra 1. januar 2021
Ikke
Medlemmer af
medlemmer af
folkekirken
folkekirken

Erhvervelse af gravsted, kiste
1 kisteplads
2 kistepladser
3 kistepladser
4 kistepladser
Omkostninger ved begravelse

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00

kr. 11.549,76
kr. 22.020,35
kr. 31.195,93
kr. 39.209,24
kr. 4.317,74

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00

kr. 129,28
kr. 253,37
kr. 382,67

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00

kr. 5.182,11
kr. 2.590,02
kr. 810,17

kr. 800,00

kr. 1.610,17

kr. 0,00

kr. 479,60

kr. 722,57
kr. 961,35
kr. 1.188,65
kr. 1.371,12
kr. 162,65
kr. 582,85
kr. 582,85

kr. 722,57
kr. 961,35
kr. 1.188,65
kr. 1.371,12
kr. 162,65
kr. 582,85
kr. 582,85

kr. 11.636,40

kr. 11.636,40

kr. 20.989,20

kr. 20.989,20

kr. 3.190,60

kr. 3.190,60

kr. 6.360,30

kr. 6.360,30

kr. 410,81
kr. 550,54
kr. 669,40
kr. 788,26
kr. 95,92
kr. 324,29
kr. 324,29
kr. 12,50
kr. 13,57

kr. 410,81
kr. 550,54
kr. 669,40
kr. 788,26
kr. 95,92
kr. 324,29
kr. 324,29
kr. 12,50
kr. 13,57

Fornyelse af gravsted efter 30 år, kiste
1 kisteplads, pr. år
2 kisteplads, pr. år
3 kisteplads, pr. år

Erhvervelse af gravsted, urner
Urnegravsted, 2 urner i græs med plade
Urnegravsted i fællesplæne
Urnenedsættelse
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid 1)

Fornyelse af gravsted efter 10 år, urne
Fornyelse for 5 år

Pleje og vedligeholdelse

2)

1 kisteplads, pr. år
2 kistepladser, pr. år
3 kistepladser, pr. år
4 kistepladser, pr. år
Per yderligere pladser, pr. år
Børnegravsted, pr. år
Urnegravsted, pr. år
1 kistegravsted i græs med plade, 30 år

3)

2 kistegravsteder i græs med plade, 30 år
Urnegravsted i fællesgravsted, 10 år

3)

3)

Urnegravsted, 2 urner i plæne med plade, 10 år

3)

Gran og blomster
Partiel grandækning, 1 kisteplads, pr. år
Partiel grandækning, 2 kistepladser, pr. år
Partiel grandækning, 3 kistepladser, pr. år
Partiel grandækning, 4 kistepladser, pr. år
Per yderligere pladser, pr. år
Partiel grandækning, børnegravsted, pr. år
Partiel grandækning, urnegravsted, pr. år
Forårsblomster, pr. stk
Sommerblomster, pr. stk

Bemærkninger:
1. Udenfor normal arbejdstid omfatter
a. mandag til torsdag efter kl. 14.30
b. fredag efter kl. 11.30
c. lørdage
2. Hvis det ønskes, at graveren skal vedligeholde gravsteder, kan der vælges en årlig afregning eller en flerårig
aftale, en såkaldt legataftale, for minimum 5 år. Aftales kan sammensættes efter ønske indeholdende
vedligeholdelse, granpynt til jul, plantning forårs- og/eller sommerblomster.
Vedligeholdelse omfatter
a. almindelig renholdelse af gravstedet og fjernelse af visne blomsterbuketter
b. opretning efter jordsætning
c. supplerende pålægning af grus
d. rensning for alger
e. vedligeholdelse af stenkanter inde på gravstedet.
3. Der skal tegnes legataftale for obligatorisk pleje og vedligeholdelse gennem hele fredningsperioden for
gravpladser i græsplæne med plade og i fællesgrave.
For kistegravsteder er fredningsperioden 30 år
For urnegravsteder er fredningsperioden 10 år.

Ønskes yderligere oplysninger kontakt da venligst vor kirkeværge,
Arne H. Blom på: tlf., 4036 0307 eller på: arne.h.blom@gmail.com

