Uddrag af takster gældende for kirkegårdene i Brønderslev Provsti.
Lokale prisforskelle kan forekomme.
Jerslev, Hellum og Mylund kirkegårde 2018

§36
For ren- og vedligeholdelse af gravsteder i fællesgrav (anonym), samt for plænegravpladser
med plade i plænen betales i fredningsperioden pr plads:

Taksterne reguleres årligt ved brug af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks.

Kisteplads pr. år
Urneplads pr. år

Fredningstiden er for kister 25 år og for urner 10 år.
§32
For medlemmer af folkekirken betales for erhvervelse i fredningsperioden:
1 kisteplads pr. år: 21,32 kr. – 2 kistepladser pr. år: 42,63 kr. – ekstra kisteplads 21,32 kr.
1 urneplads pr. år: 21,31 kr. – 2 urnepladser pr. år: 42,63 kr. – ekstra urneplads pr. år: 21,31 kr.
Tilskud til medlemmer af folkekirken er trukket fra.
For ikke-medlemmer af folkekirken betales for erhvervelse i fredningsperioden:
1 kisteplads pr. år: 584,54 kr. – 2 kistepladser pr. år: 1169,08 kr. – ekstra kisteplads pr. år: 584,54 kr.
1 urneplads pr. år: 93,53 kr. – 2 urnepladser pr. år: 187,05 kr. – ekstra urneplads pr. år: 93,53 kr.
Beløbene er fritaget for moms. Fornyelse af gravstedsretten kan foretages til samme pris. Fornyelser
kan foretages for min. fem år.
For alle gravsteder med hæk omkring betales et beløb til hækklipning og vedligeholdelse i
fredningsperioden
1 kisteplads pr. år: 114,43 kr. – 2 kistepladser pr. år: 153,33 kr. – ekstra plads pr. år: 38,92 kr.
Urnegravsted pr: år 94,29 kr.
Beløbene er inkl. moms.
§34
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde traditionelt gravsted med hæk omkring for flg.
beløb i en aftale med årlig afregning:
En kisteplads pr. år
To kistepladser pr. år
Efterfølgende gravpladser pr. år
Urnegravsted pr. år

837,42 kr.
1230,67 kr.
194,87 kr.
603,93 kr.

Beløbene er inkl. moms.

For ren- og vedligeholdelse af gravsteder i Jerslevs kombinerede plæne-/anlæg område
(resterende plænegravsteder) betales i fredningsperioden:
En kisteplads pr. år
771,94 kr.
To kistepladser pr. år
1067,64 kr.
Ekstra kisteplads pr. år
394,11 kr.
Urnegravsted pr.år
670,92 kr.
For begge ovenstående gravstedstyper (§36) gælder at beløbene er inkl. moms. Det er obligatorisk at
oprette en pasningsaftale, som løber i hele gravstedets fredningstid.
§38
For begravelser (gravkastning, dækning, udlægning af blomster, opretning det første år m.m.)
betales:
Kistegrav (voksen)
4466,22 kr.
Kistegrav (barn)
2612,32 kr.
Urnegrav
842,68 kr.
For begravelser på lørdage betales et tillæg på 50 %.
For urnenedsættelser på lørdage betales et tillæg på 50 %.
Beløbene er fritaget for moms. For øvrige ydelser i forbindelse med begravelsen skal der tillægges
moms.
Øvrige priser:
For partiel grandækning betales for to pladser 750,85 kr.
For forårs- og sommerblomster (standard blomst) betales pr. stk. 17,18 kr. (inkl. moms).
Timepris for udført arbejde i 2018: 421,34 kr. (inkl. moms.)
For øvrige priser: forhør på kirkegårdskontoret.

Jerslev-Hellum-Mylund menighedsråd

§35
For flerårig aftale vedrørende gravstedsvedligeholdelse for traditionelt gravsted med hæk
omkring betales i fredningsperioden:
En kisteplads pr. år
To kistepladser pr. år
Efterfølgende gravpladser pr. år
Urnegravsted pr. år

531,66 kr.
362,42 kr.

923,48 kr.
1379,62 kr.
269,51 kr.
627,97 kr.

Beløbene er inkl. moms. Ved en flerårig aftales bindes prisen i den tid som aftalen løber, således at
gravstedsejeren undgår prisstigninger på ydelser indeholdt i aftalen.

