1. Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsted (ikke momspligtig).
Erhvervelse af gravsted

Fornyelse udover
fredningstiden og
reservation

Medlem af folkekirken
Ikke medlem af
folkekirken

Gratis
Kr. 363,05
Kisteplads: 819,36 kr. x fredningstiden.
Urne/barneplads: kr. 312,29 x
fredningstiden
Du kan vælge selv at ren- og vedligeholde gravstedet.
Dog kan kirkegården efter en periode med misligholdelse kræve gravstedet sløjfet.

2. Gravning, tilkastning og pyntning af graven. (Ikke momspligtig)
Arbejdstype

Medlem af
folkekirken

Ikke medlem samt
valgmenighedsmedlemmer

Gravkastning kiste, voksen
Lørdagstill for gravkastning kiste
Gravkastning kiste barn indtil 10 år
Gravkastning urnegrav incl. nedsættelse
Lørdagstill for urnegrav incl. nedsættelse

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

3.993,55 kr.
1.452,20 kr.
1.815,25 kr.
726,10 kr.
Tillæg på 50%

3. Takst for pleje og vedligeholdelse af gravsted i ét år. (momspligtig)
Pris inkl. moms
Gravplads 1 kisteplads
Gravplads 2 kistepladser
Gravplads 3 kistepladser
Gravplads 4 kistepladser
Gravplads 5 kistepladser
Urne/barnegravsted
Kombination plæne og anlæg, 1 kisteplads (obligatorisk ydelse)
Kombination plæne og anlæg 2 kistepladser (obligatorisk ydelse)
Gravplads i plæne. 1 kisteplads (obligatorisk ydelse)
Gravplads i plæne 2 kistepladser (obligatorisk ydelse)
Gravplads i plæne. Urneplads (obligatorisk ydelse)
Fællesgrav kiste anonym (obligatorisk ydelse)
Fællesgrav urne anonym (obligatorisk ydelse)

907,63 kr.
1.361,44 kr.
1.688,19 kr.
1.978,63 kr.
2.269,06 kr.
780,56 kr.
907,63 kr.
1361,44 kr.
703,41 kr.
948,46 kr.
599,04 kr.
567,26 kr.
340,36 kr.

Forårs- og sommerblomster samt grandækning aftales med graveren.
Arbejde ud over det nævnte beregnes efter medgået tid pr. time med kr. 447, 09 kr.

Pleje og vedligehold af gravsted i 1 år omfatter
Emne

Beskrivelse

Hække
Buketter
Anlæg

Hække holdes fri for ukrudt på begge sider. Fremmede trævækster fjernes
Visne buketter fjernes en gang om ugen.
Tilse at stenkanter ligger, som de skal. Småfejl rettes med det samme.
Ved jorddækning og større skader gives meddelelse til gravstedsejer.
Mindestenens front holdes friklippet
Jorden løsnes og luges, og blomsterne tilses.
Visne stilke klippes af. Udgåede planter graves op, og der gives besked til
gravstedsejer. Roser, Calluna og Erica m.v. beskæres efter årstid.
Holdes i optimal vækst

Mindesten
Blomsterbed
Beplantning
Stauder

Gravstedet

Hele gravstedet skuffes. I perlegrus skuffes til jordoverfladen. Hele gravstedet
rives pænt. Affejning af stenkant, trædesten og forkanter.
Tilse at helhedsindtrykket er i orden

4. Omlægning og opretning af gravsted og andet arbejde:
Faktureres for medgået tid pr. time og forbrug af materialer.
5. Sløjfning af gravsteder
Sløjfning af gravstedet før fredningstidens udløb skal betragtes som bestilt arbejde og faktureres for
medgået tid.

6. Urnenedsættelse i de ukendtes grav
Ved nedsættelse af urne i de ukendtes grav betales for hele fredningsperioden, 15 år ved
nedsættelsen: kr. 5.105,40 kr.

7. Gravstedsvedligeholdelsesaftale
Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over pleje og vedligehold af gravsted:
- fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter
- opretning efter jordsætning
- supplering af perlegrus og muld
- rensning af mindesten.
Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand, når aftalen starter. Det anbefales, at aftalen
for udvidet pleje og vedligeholdelse udløber sammen med gravstedet.
Aftalen indgås med kirkegårdleder.

Gravstedsvedligeholdelsesaftaler inkl. moms med indbetaling til stiftet
Udvidet pleje og vedligeholdelse

5 år

10 år

15 år

20 år

25 år

30 år

Gravsted m. 1 kisteplads
Gravsted m. 2 kistepladser
Gravsted m. 3 kistepladser
Gravsted m 4 kistepladser
Gravsted m 5 kistepladser
Kombination plæne og anlæg 1 kisteplads
Kombination plæne og anlæg 2 kisteplads
Gravplads i plæne 1 kisteplads
Gravplads i plæne 2 kistepladser
Gravplads i plæne. Urneplads
Fællesgrav kiste anonym
Fællesgrav urne anonym

4.538
6.807
8.441
9.893
11.345

9.076
13.614
16.882
19.786
22.691

13.614
20.422
25.323
29.679
34.036

18.153
27.229
33.764
39.573
45.381

22.691
34.036
42.205
49.466
56.727

8.986

11.981

14.976

27.229
40.843
50.646
59.359
68.072
27.229
40.843
21.102
28.454
17.971
17.018

5.105
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