Takstblad for urnegravsted
Fredningstid for urner er 10år + indeværende år

Afd. P, Linå Kirkegård
Gældende for 1 / 1 – 31/12 2021
Erhvervelse af gravplads

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
0,00
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
16.500,00
Urnenedsættelse på hverdage mellem 9.30-14.30
682,00
I helt særlige tilfælde kan der træffes aftale om urnenedsættelse på
lørdage eller udenfor åbningstiden. Denne service koster
1352,00
Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 10 år
.Forudbetaling for 10 års ydelser.
Vedligeholdelse (1060)
Renholdelse(1061)
Type I ”Vinterdækning” (1062)
Type II ”Grandækning” (1063)
Type III ”Granpyntning” (1064)
Eks 5 Stedmoderpl. og 5 Isbegonier

7.030,00
6.390,00
2.620,00
4.920,00
6.010,00
2.170,00

Vedligeholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt,
beskæring og pleje samt udskiftning af planterne og samt gødskning på gravstedet. Klipning og
vedligehold af græs og hæk. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og mindestensten. Aftagning
af gran i foråret. Udlægning af ral. Evt. udskiftning af muld i blomsterbede ved plantning.
Renholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter Renholdelse for ukrudt, let beskæring
af planter, gødskning, aftagning af gran i foråret. Årlig algefjernelse
Grandækning:
Type I ”Vinter dækninger” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset omkring
mindestenen. 30% dækning af arealet
Type II ” Grandækning” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset, samt mindst en
grantype mere. 40 % dækning af arealet.
Type III ” Grandpyntning” Udføres med fyrtoppe, Nobellis og buket, der anvendes minimum 4
typer dække materialer. 55 % dækning af arealet.
Stedmoder/ sommerblomster: Prisen er inklusiv plantning samt evt. nødvendig vanding de første
2 uger efter plantning.
Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 8684 1484
på hverdage mellem 9.30-12.00.

Takstblad for dobbelt-urnegravsted
Fredningstiden for urner er 10 år + indeværende år.

Afd. P Linå Kirkegård
Gældende for 1 / 1 – 31/12 2021
Erhvervelse af gravplads

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
0,00
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
16.500,00
Urnenedsættelse på hverdage mellem 9.30-14.30
682,00
I helt særlige tilfælde kan der træffes aftale om urnenedsættelse på
lørdage eller udenfor åbningstiden. Denne service koster
1352,00
Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 10 år
.Forudbetaling for 10 års ydelser.
Vedligeholdelse (1060+1061d)
Renholdelse (1061+1061d)
Type II ”Grandækning”
Type III ”Granpyntning”
Eks. 10 Stedm. og 10 isbegonier

9.160,00
8.520,00
4.920,00
6.010,00
4.034,00

Vedligeholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt,
beskæring og pleje samt udskiftning af planterne og samt gødskning på gravstedet. Klipning og
vedligehold af græs og hæk. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og mindestensten. Aftagning
af gran i foråret. Udlægning af ral. Evt. udskiftning af muld i blomsterbede ved plantning.
Renholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt, let
beskæring af planter, gødskning, aftagning af gran i foråret. Årlig algefjernelse
Grandækning:
Type I ”Vinter dækninger”Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset omkring
mindestenen. 30% dækning af arealet
Type II ” Grandækning” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset, samt mindst en
grantype mere. 40 % dækning af arealet.
Type III ” Grandpyntning”Udføres med fyrtoppe, Nobellis og buket, der anvendes minimum 4
typer dække materialer. 55 % dækning af arealet.
Stedmoder/ sommerblomster : Prisen er inklusiv plantning samt evt. nødvendig vanding de første
2 uger efter plantning.
Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 8684 1484
på hverdage mellem 9.30-12.00.

Takstblad for 1 urneplads
-græsgrav m. mindeplade
-staudegrav m. opret sten
Afd. M, AJ og N på Linå Kirkegård
Gældende for 1 / 1 – 31/12 2021
Erhvervelse af gravstedet

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
0,00
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
16.500,00
Urnenedsættelse på hverdage mellem 9.30-14.30
682,00
I helt særlige tilfælde kan der træffes aftale om urnenedsættelse på
lørdage eller udenfor åbningstiden. Denne service koster
1352,00
Obligatorisk vedligeholdelse
Græsgrav med plade (1060g)
Staudegrav med opret sten (2511sb)

5.117,00
8.090,00

Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 10 år
Guirlande enkel: (1063b)
Granguirlande med Normannsgran

10.708,00

Granguirlande: (1064g)
Granguirlande med Nobelisgran

14.864,00

Et legat er en forudbetaling der indbetales til- og administreres af Århus stift. Fredningstiden for en
urne er 10år på Linå kirkegård. Ved uforgængelige urner (ler, metal, træ o.lign.) er fredningstiden
20år
Vedligeholdelse inkluderer:
Ugentligt aftagning af visne buketter, klipning og vedligehold af græs. Årlig algefjernelse og
opretning af gravsten. Aftagning af gran i foråret.

Gravstedets indretning:
Græsgrav:
Liggesten skal være kvadratisk maksimal størrelse 60 x 60 cm.
Liggestenen skal have indhuggede bogstaver, og stenen skal have en brændt overflade. Stenen
centres på gravstedet.
Der kan kun benyttes granit ”vendevaser” som permanent vase på gravstedet, vasen placeres i
midteraksen vest for stenen.
Kræmmerhuse står til fri benyttelse ved vandposterne.
Staudegrav:
Opretstående mindesten må ikke overstige 60cm i bredden og 60cm i højden.
Mindestenen skal kunne stå uden bagstøtte.
Blomsterhilsen/kranse:
Ved besøg på gravstederne er man velkommen til at sættes afskårene blomster, samt ”engangs”
gravlys.
Faldne buketter og gravlys fjernes ugentligt, efter kirkegårdens vurdering i forbindelse med
”weekendklargøring” af afdelingen.
Til jul og påske må der placeres en dekoration eller krans på selve gravstenen. Være opmærksom på
at det kan afgive rustmærker, som gravstedsindehaveren selv skal bekoste hvis kirkegården skal
fjerne.
Dekorationer og kranse vil blive fjernet efter højtiden.
Det er ikke tilladt at sætte lanterner, plastikblomster eller brugskunst på gravstedet, samt plante på
gravstedet. Dette vil blive fjernet af kirkegården og erstattes ikke.

Takstblad for urnegravsted
m. bed afd. NT + BL (+urnesteder på afdeling E)
Fredningstid for urner er 10år + indeværende år

Linå Kirkegård
Gældende for 1/1 - 31/12- 2021
Erhvervelse af gravstedet
Afdøde
medlem af. Folkekirken
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
Urnenedsættelse på hverdage mellem 9.30-14.30
I helt særlige tilfælde kan der træffes aftale om urnenedsættelse på
lørdage eller udenfor åbningstiden. Denne service koster

0,00
16.500,00
682,00
1352,00

Legat 10 år
Forudbetaling for 10 års ydelser.
Vedligeholdelse (1060+1061d)
Renholdelse (1061+1061d)
Type II ”Grandækning” (1063d)
Type III ”Granpyntning” (1064d)
Eks. 10 Stedmoder og 10 isbegonier

9.160,00
8.520,00
4.920,00
6.010,00
4.034,00

Vedligeholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt,
beskæring og pleje samt udskiftning af planterne og samt gødskning på gravstedet. Klipning og
vedligehold af græs og hæk. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og mindestensten. Aftagning
af gran i foråret. Udlægning af ral. Evt. udskiftning af muld i blomsterbede ved plantning.
Renholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt, let beskæring
af planter, gødskning, aftagning af gran i foråret. Årlig algefjernelse
Grandækning:
Type I ”Vinter dækninger” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset omkring
mindestenen. 30% dækning af arealet
Type II ” Grandækning” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset, samt mindst en
grantype mere. 40 % dækning af arealet.
Type III ” Grandpyntning” Udføres med fyrtoppe, Nobellis og buket, der anvendes minimum 4
typer dække materialer. 55 % dækning af arealet.
Stedmoder/ sommerblomster: Prisen er inklusiv plantning samt evt. nødvendig vanding de første 2
uger efter plantning.
Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 8684 1484
på hverdage mellem 9.30-12.00.

Takstblad for 1 kistegræsgrav
Fredningstid for kister er 30 år + indeværende år
Linå Kirkegård Afd. AJ og M
Gældende for 1/1 - 31/12- 2021
Erhvervelse af gravstedet

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
Begravelse (9000) Hverdage Man-fre
Begravelse lørdag Tillæg til hverdagstakst (9000+9105)

0,00
16.500,00
4.509,00
1.128,00

Timeløn

Obligatorisk vedligeholdelse for 30 år (2111)
Den obligatoriske vedligeholdelse afregnes som legat til GIAS.

420,00

22.226,00

Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 30 år
”Grandækning” (1063)
”Granpyntning”(1064)

10.708,00
14.864,00

Kirkegården fremsender regning for begravelsen og den obligatoriske vedligeholdelse i forbindelse
med handlingen.
Ønsker man gran skal det oplyses til kirkegårdskontoret. Dette kan afregnes særskilt.

Fredningstiden på Linå kirkegård er for en kistebegravelse 30 år.
Et legat:
Er en forudbetaling der indbetales til- og administreres af GIAS / Århus stift.
Obligatorisk vedligeholdelse inkluderer:
Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt, samt gødskning på gravstedet.
Klipning og vedligehold af græs. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og mindestensten.
Aftagning af gran i foråret.
Gravstedets indretning:
Liggesten skal være kvadratisk maksimal størrelse 60 x 60 cm.
Liggestenen skal have indhuggede bogstaver, og stenen skal have en brændt overflade. Stenen
centres på gravstedet.
Der kan kun benyttes granit ”vendevaser” som permanent vase på gravstedet, vasen placeres i
midteraksen vest for stenen.
Kræmmerhuse står til fri benyttelse ved vandposterne.
Der må stilles friske afskåren buketter hele året.
Til jul og påske må der placeres en dekoration eller krans på selve gravstenen. Være opmærksom på
at det kan afgive rustmærker, som gravstedsindehaveren selv skal bekoste hvis kirkegården skal
fjerne det.
Dekorationer og kranse vil blive fjernet efter højtiden.
Det er ikke tilladt at sætte lanterner, plastikblomster eller brugskunst på gravstedet. Dette vil blive
fjernet af kirkegården og erstattes ikke.

Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 8684 1484
på hverdage mellem 9.30-12.00.

Takstblad for 1 kisteplads
Fredningstid for kister er 30 år + indeværende år
Linå Kirkegård
Gældende for 1 / 1- 31/12 2021
Erhvervelse af gravplads

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
Begravelse (9000) Hverdage Man-fre
Begravelse lørdag (9000+9105)

0,00
16.500,00
4.509,00
5.637,00

Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 30 år (Legat er en forudbetaling for 30 års ydelser, derved undgås prisstigninger)
Vedligeholdelse (1010)
Renholdelse (1011)
Type I ”Vinterdækning” (1012)
Type II ”Grandækning” (1013)
Type III ”Granpyntning” (1014)
5 stedmoder (6470) og 5 isbegonier (6600) , plantet og vandet
Vanding (7033)

28.080,00
25.530,00
13.560,00
17.130,00
20.520,00
6.051,00
1.800,00

Vedligeholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt,
beskæring og pleje samt udskiftning af planterne og samt gødskning på gravstedet. Klipning og
vedligehold af græs og hæk. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og mindestensten. Aftagning
af gran i foråret. Udlægning af ral. Evt. udskiftning af muld i blomsterbede ved plantning.
Renholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter Renholdelse for ukrudt, let beskæring
af planter, gødskning, aftagning af gran i foråret. Årlig algefjernelse
Grandækning:
Type I ”Vinter dækninger” udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset omkring
mindestenen. 30% dækning af arealet
Type II ” Grandækning”med Nordmandsgran med effekt eller roset, samt mindst en grantype mere.
40 % dækning af arealet.
Type III ” Grandpyntning” med Fyrtoppe, Nobellis og buket, der anvendes minimum 4 typer
dække materialer. 55 % dækning af arealet.
Stedmoder/ sommerblomster : Prisen er inklusiv plantning samt evt. nødvendig vanding de første
2 uger efter plantning.
Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 8684 1484
på hverdage mellem 9.30-12.00.

Takstblad for 2 kistepladser
Fredningstid for kister er 30 år + indeværende år

Linå Kirkegård
Gældende for 1 / 1- 31/12- 2021
Erhvervelse af gravplads

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
Begravelse (9000) Hverdage Man-fre
Begravelse lørdag (9000+9105)

0,00
16.500,00
4.509,00
5.637,00

Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 30 år
.Forudbetaling for 30 års ydelser.
Vedligeholdelse (1020)
Renholdelse (1021)
Type I ”Vinterdækning” (1022)
Type II ”Grandækning” (1023)
Type III ”Granpyntning” (1024)
10 stedmoder (6470) og 10 isbegonier (6600), plantet og vandet

42.180,00
38.340,00
20.340,00
25.860,00
30.780,00
12.102,00

Vedligeholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt,
beskæring og pleje samt udskiftning af planterne og samt gødskning på gravstedet. Klipning og
vedligehold af græs og hæk. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og mindestensten. Aftagning
af gran i foråret. Udlægning af ral. Evt. udskiftning af muld i blomsterbede ved plantning.
Renholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter Renholdelse for ukrudt, let beskæring
af planter, gødskning, aftagning af gran i foråret. Årlig algefjernelse
Grandækning:
Type I ”Vinter dækninger” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset omkring
mindestenen. 30% dækning af arealet
Type II Grandækning. Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset, samt mindst en
grantype mere. 40 % dækning af arealet.
Type III Grandpyntning. Udføres med fyrtoppe, Nobellis og buket, der anvendes minimum 4 typer
dække materialer. 55 % dækning af arealet.
Stedmoder/ sommerblomster : Prisen er inklusiv plantning samt evt. nødvendig vanding de første
2 uger efter plantning.

Takstblad for 3 kistepladser
Fredningstiden er 30 år + indeværende år

Linå Kirkegård
Gældende for 1 / 1—31/12 – 2021
Erhvervelse af gravplads

Brutto pris

Afdøde
medlem af. Folkekirken
Afdøde ikke medlem af Folkekirken
Begravelse (9000) Hverdage Man-fre
Begravelse lørdag (9000+9105)

0,00
16.500,00
4.509,00
5.637,00

Kirkegården kan tilbyde følgende service ydelser:
Legat 30 år
Forudbetaling for 30 års ydelser.
Vedligeholdelse (1030)
Renholdelse (1031)
Type I ”Vinterdækning” (1032)
Type II ”Grandækning” (1033)
Type III ”Granpyntning” (1034)
15 stedmoder (6470)og 15 isbegonier(6600), plantet og vandet

49.170,00
44.700,00
27.090,00
34.530,00
41.070,00
18.153,00

Vedligeholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter. Renholdelse for ukrudt,
beskæring og pleje samt udskiftning af flerårige planterne og samt gødskning på gravstedet.
Klipning og vedligehold af græs og hæk. Årlig algefjernelse. Opretning af gravsted og
mindestensten. Aftagning af gran i foråret. Udlægning af ral. Evt. udskiftning af muld i
blomsterbede ved plantning.
Renholdelse inkluderer: Ugentligt aftagning af visne buketter Renholdelse for ukrudt, let beskæring
af planter, gødskning, aftagning af gran i foråret. Årlig algefjernelse
Grandækning:
Type I ”Vinter dækninger” Udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset omkring
mindestenen. 30% dækning af arealet
Type II ”Grandækning” udføres med Nordmandsgran med effekt eller roset, samt mindst en
grantype mere. 40 % dækning af arealet.
Type III ”Granpyntning” Udføres med fyrtoppe, Nobellis og buket, der anvendes minimum 4 typer
dække materialer. 55 % dækning af arealet.
Stedmoder/ sommerblomster: Prisen er inklusiv plantning samt evt. nødvendig vanding de første
2 uger efter plantning.
Er der spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til kirkegårdskontoret på tlf. 8684 1484
på hverdage mellem 9.30-12.00.

