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Fællesplæne1 urne 2001                317,48 kr.
Fællesplæne kiste 1 plads 2011                343,43 kr.
Kiste i plæne m/plade/sten 1 plads 2111                385,95 kr.
Kiste i plæne m/plade/sten 2 pladser 2112                699,16 kr.
Urne i plæne m/plade/sten SKOV 2212                632,88 kr.

Erhvervelse af gravsted Fornyelse Gias nr.

Gravsteder
Første 
Frednings
periode

Tilskud til 
folkekirke- 
medlemmer

Pr. år 
efter- 
følgende

1 kistegravplads
 
11.492,30kr
.

11.492,30 kr. 128,64 kr. 8110/8115/8410

2 kistegravpladser 21.910,80 kr. 21.910,80 kr. 252,11 kr. 8120/8125/8420

3 kistegravpladser
    
31.040,73kr
.

 31.040,73kr. 380,77 kr. 8130/8135/8430

4 Kistegravpladser 39.094,77kr. 39.094,77 
kr.

504,22 kr. 8140/8145/8440

Urnegrav 2 pladser 5.156,33kr. 5.156,33 kr. 95,44 kr. 8360/8365/8660
Urneplads i Fællesgrav 2.577,64 kr. 2.577,64 kr. 8310/8315

Hækklip & -vedligehold 1 kistegravplads 1501              118,28 kr.
Hækklip & -vedligehold 2 kistegravpladser 1502               142,15 kr.
Hækklip & -vedligehold pr. ekstra kisteplads 1511               21,80 kr.
Hækklip & -vedligehold barnegravplads 1505               118,28 kr.
Hækklip & -vedligehold urnegravplads 1521              118,28 kr.
Vedligehold af indramning 1 kisteplads 1601                 56,03 kr.
Vedligehold af indramning pr. Ekstra kistepl. 1605                 25,94 kr.
Vedligehold af indramning 1 urnegravplads 1620                 32,18 kr.
Vedligehold af indramning pr. ekstra kistepl. 1605                25,84 kr.

Begravelse – voksengrav 4.296,26 kr. 4.296,26 kr. 9000/9005

Dobbelt dybde 6.281,82kr. 6.281,82 kr. 9010/9015

Begravelse – barnegrav 1.073,81 kr. 1.073,81 kr. 9020/9025

Urnenedsættelse 1000,00 kr. 1000,00 kr. 9050/9055

Pyntning af kirken Efter regning Efter regning

Obligatorisk vedligeholdelse:
For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som  gælder i 
gravpladsens fredningsperiode.

GIAS                   Pris pr. år
nr.                    inkl. moms

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:
Prisen for erhvervelse af et gravsted dækker den første fredningsperiode
for gravstedet, hvilket vil sige 10 år for et urnegravsted og 30 år
Får et kiste gravsted.
For medlemmer af folkekirken gives et tilskud til erhvervelsen jf. nedenfor.

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ske på et åremål, dog min. 5 år.

For erhvervelse og fornyelse skal der ikke erlægges moms.

Obligatorisk ydelser vedr. hæk og indramning:

Der skal betaltes for hækklip og hækvedligeholdelse samt for indramning af 
gravpladsen/urnegraven i fredningsperioden.

GIAS                Pris pr. år
nr.                inkl. moms

Omkostninger ved bisættelse/begravelse
Nedennævnte ydelser er momsfrie.

Tilskud folkekirke-
Pris             medlemmer                 GIAS nr.

Vedligeholdelse af gravsteder:

Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe
gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse.
Hvis kirkegården skal vedligeholde gravsteder kan der vælges mellem en årlig 
Afregning eller en flerårig aftale(en såkaldt ”legartaftale”):



Årlig regning
inkl. moms

GIAS
Nr.

Gravsted med
1 kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

718,98 kr.
408,78 kr.

1101
5051

Gravsted med
2 kistegravpladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

956,58 kr.
547,80 kr.

1102
5052

Gravsted med
3 kistegravpladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.182,74 kr.
666,08 kr.

1103
5053

Gravsted med
4 kistegravpladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

1.364,30 kr.
784,34 kr.

1104
5054

Pr. ekstra 
kistegravplads

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

161,84 kr.
95,44 kr.

1114
5064

 Urnegrav
 1 Urnepladser

Vedligeholdelse
Partiel grandækning

579,95 kr.
322,68 kr.

     1129
     5080

            Grandækning:

Blomster: Stedmoder 12,44 kr., isbegonia 13,50 kr. pr. stk.
Antallet skal aftales for hvert enkelt gravsted. 
Og 2 gange vanding.

Vedligeholdelse: Omfatter almindelig renholdelse af gravstedet.

Tegning af legataftale:
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse, grandækning m.v. af gravsteder. Prisen
herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).

Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen:
      Almindelig renholdelse af gravstedet
      Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter
      Opretning efter jordsætning

             Supplerende pålægning af grus
     Vedligeholdelse af stenkanter

Pa  r  ti  e      l         gr  a  nd  æ      kn  in      g  :

En lille dekoration samt en delvis pyntning/dækning af mindre end 25 % af 
gravstedet.

Årlig regning
inkl. moms

GIAS
Nr.

1 kisteplads      408,78 kr. 5051
2 kistepladser      547,80 kr. 5052
3 kistepladser       666,08 kr. 5053
4 kistepladser       784,34 kr. 5054
Pr. ekstra kistegravplads         95,44 kr. 5064
Urnegrav 1 pladser         322,68kr. 5080

Andre ydelser:
Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale.
Reetablering af gravstedet efter begravelse/bisættelse påhviler 
gravstedsinderhaver.

Timeløn:
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes 
en timeløn på 451,31 kr. inkl. Moms (Gias nr. 7005)
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