
 

 
Kirkebakken 6, Ågård 

6040 Egtved 

Urnegravsted medlemmer 

 

Ved Ågård Frimenighedskirke tilbydes flere muligheder for vedligeholdelse af et urnegravsted.  

 

1. Egen pligt af vedligeholdelse 

Gravstederne er private hvorved pårørende selv kan være ansvarlig for vedligeholdelse og pasning. 

2. Legat 

Oprettelse af et legat der følger fredningsperioden for et urnegravsted, 10 år, hvori 

vedligeholdelsesaftale med graveren indgår. Ved ønske om grandækning og plantning af forårs- og 

sommerblomster sker dette mod en merbetaling ud fra nedenstående takst. 

Antal gravpladser Alm 
Ren/vedligeholdelse 

Alm 
Grandækning 

Blomster, kranse 

2 9.428 Kr. 3.710 Kr. Efter aftale 
4 12.942 Kr. 5.160 Kr. Efter aftale 
6 15.584 Kr. 6.220 Kr. Efter aftale 

 

3. Vedligeholdelsesaftale, 1 år, årlig forudbetaling 

Oprettelse af vedligeholdelsesaftale med graveren, 1 år, mod årlig forudbetaling. Ved ønske om 

grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster sker dette mod en merbetaling ud fra 

nedenstående takst. 

Antal gravpladser Alm 
Ren/vedligeholdelse 

Alm 
Grandækning 

Blomster, kranse 

2 1081 Kr. 371 Kr. Efter aftale 
4 1.477 Kr. 516 Kr. Efter aftale 
6 1.781 Kr. 622 Kr. Efter aftale 

 

Anlæg af gravsted incl. kantsten samt beplantning iflg. aftale med graveren       Kr. 1.500  

 

4. Urnegravsted i plæne med plade 

Ren- og vedligeholdelse for en gravplads med plade betales obligatorisk for en 10 års frednings periode 

Antal gravpladser Alm 
Ren/vedligeholdelse 

2 5.700 Kr. 
 

5. Urnegravsted i plæne, anonymt gravsted 

Ren- og vedligeholdelse samt gravstedsleje for en gravplads, anonymt, betales obligatorisk for en 10 års 

frednings periode som et engangsbeløb. 

Antal gravpladser Alm 
Ren/vedligeholdelse 

1 3.000 Kr. 
 

 

 

Gravsteder 

 



 

 
Kirkebakken 6, Ågård 

6040 Egtved 

Urnegravsted medlemmer, fortsat 

 

 

Udgifter i forbindelse med selve bisættelsen 

Kirkelig handling Kr.            0,00 
Graverhjælp Kr.            0,00 
Gravstedsleje, følger fredningstiden, 10 år á 50 Kr. pr. år Kr.        500,00 
  

I alt Kr.        500,00 

 

Med forbehold for regulering ud fra prisfremskrivning. Priserne er sidst reguleret jan. 2019 

obs. Ved forlængelse af en fredningsperiode for et gravsted, følger altid gravstedsleje pr. år som ved første fredningsperiode. 

 

 

Gravsteder 

 


