
Prisoverslag for legataftale (legataftale=flerårig aftale) i perioden 1.12.2016-30.11.2017 (prisen er inkl. Moms og angivet pr. år) 

Legat 1 persons 
gravplads 
Fredning 30 år 

2 persons 
gravplads 
Fredning 30 år 
(traditionel plads og 
firkanterne på 
plænen) 

3 persons 
gravplads 
Fredning 30 år 

1 urne – gravplads 
Fredning 20 år (plads til 2 
urner) 

1 urneplads i 
skov/plæne 
med lille 
sten/plade  
Fredning 20 år 
(Under lindetræerne 
og på plænen) 

1 eller 2 
kistepladser i 
plæne med plade 
Fredning 30 år  
(på plænen) 

Anonym  
Urne/kiste 
Fredning 20/30 år 

Udvidet pleje og 
vedligeholdelse 

759 1012 1265 447 224 313/447 179/269 

Forårsblomster (7-9 stk. )   123 (10-12 stk.) 169 (13-15 stk.) 215 (3-5 stk. )         62 - - - 
Sommerblomster (7-9 stk. )   125 (10-12 stk.)  172 (13-15 stk.) 219 (3-5 stk. )         63 - - - 
Granpyntning (type 1)       636 (type 2)        849        (type 3)     1061       (type 1, - fyr)     425 - - - 
 

 

Udregningseksempel for et 2 plads gravsted i 30 år 
Vedligeholdelse:  1012 * 30 =  30.360 kr. 
Forårsblomster:     169 * 30 =    5.070 kr. 
Sommerblomster:  172 * 30 =  5.160 kr. 
Granpyntning:  849 * 30 =  25.470 kr. 
Hele pakken koster:  66.060 kr. 
 

 

Udregningseksempel for en urnegravplads i 20 år 
Vedligeholdelse:  447 * 20 =  8.940 kr. 
Forårsblomster:     62 * 20 =    1.240 kr. 
Sommerblomster:  63 * 20 =  1.260 kr. 
Granpyntning:  425 * 20 =  8.500 kr. 
Hele pakken koster:  19.940 kr. 
 

Anlægsudgifter 
 
Der skal påregnes anlægsudgifter på etablering af gravstedet. Prisen 
udregnes på timebasis og valg af planter, trædesten osv.  Der skal altid 
være et opbygningslag af stenmel samt grus på de traditionelle 
gravsteder! 
I må gerne selv stå for etablering af gravstedet, dette aftales med graver 
eller medhjælpere! 
 
Vejledende pris på et standardgravsted som vi laver er: 
Uden bed: 1400 -1800 kr. 
Med et bed foran stenen: 1900-2500 kr. 
 


