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Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af
gravsteder på kirkegårde i året 2012.
1. Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder (ikke momspligtig).
Erhvervelse af gravsted
Medlem af
folkekirken
Ikke-medlem
af folkekirken

Fornyelse udover fredningstiden
og reservation

Gratis
Kisteplads: 652 kr. x fredningstiden.
Urne- / barneplads: 377 kr. x fredningstiden.

338 kr.

Erhvervelse af gravsted
Betalingen for erhvervelse af gravsted indeholder etableringsudgifter til anlæg og bygninger og forrentningen heraf,
lønudgifter til generel drift og vedligeholdelse af fællesarealer, driftsudgifter vedr. fællesarealer samt udgifter til
plantning og klipning af hække
Ikke-medlem af folkekirken.
Betalingen for ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer erlægges, selvom gravstedet i forvejen ejes af et medlem
af folkekirken. Ikke-medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer skal kun opkræves betaling for den plads
ikke-medlemmet optager i fredningstiden. Skal der nedsættes en ny kiste eller urne i gravstedet, skal der igen betales for
en fredningsperiode, såfremt afdøde ikke var medlem af folkekirken. Såfremt en af forældrene er medlem af folkekirken
nyder udøbte børn samme rettigheder, indtil myndighedsalderen.
Fornyelse udover fredningstiden.
Ved fornyelser udover fredningstiden skal der betales et gebyr på 338 kr. Gebyret er uafhængigt af, hvor mange år
gravstedet fornyes. Gebyret for fornyelse af brugsretten udover fredningstiden følger prisen på 1 timeløn.
Reservation af gravsteder.
Reservering af gravsteder kan kun ske for 5 år ad gangen med samtidig indgåelse af en ren- og vedligeholdelsesaftale
for hele brugsperioden. Der skal udstedes et gravstedsbrev, og der skal betales som ved en fornyelse udover
fredningstiden 338 kr. Hvorvidt man kan reservere et gravsted skal være beskrevet i kirkegårdsvedtægten.

2. Timekostprisen. (momspligtig)
Timekostprisen for arbejde udført på kirkegården for private efter regning: 338 kr./time ekskl. moms. Prisen inkl.
moms: 422,50 kr./time.

3. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig)
Type / Status af afdøde
Gravkastning kiste, voksen grav
Gravkastning kiste, barnegrav (indtil 10 års alderen)
Gravkastning urnegrav og nedsættelse
For gravning i dobbelt dybde (kiste og urne)
Lørdagstillæg for gravkastning kiste
Lørdagstillæg for urnenedsættelse
Rydning af graven/gravstedet
Pyntning af graven og den opgravede jord

Ikke-medlemmer og
valgmenighedsmedlemmer
Gratis
3.718 kr.
Gratis
1.690 kr.
Gratis
676 kr.
Gratis
Tillæg på 50 % af gravkastningen
Gratis
Tillæg på 1.352 kr. (4 timer)
Gratis
Tillæg på 50 % af gravkastningen
Betales efter medgået tid (momspligtig)
Betales efter medgået tid og materialer (momspligtig)
Medlem af folkekirken
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4. Takst for almindelig renholdelse af gravstedet i et år. (momspligtig)
Timeforbruget for alm. renholdelse
af gravsteder i et år
a.
gravsted med 1 kisteplads
gravsted med 2 kistepladser
gravsted med 3 kistepladser
gravsted med 4 kistepladser
gravsted med 5 kistepladser
urne / barnegravsted
b.
gravsted i fællesgrav, kiste, anonym
gravsted i fællesgrav, urne, anonym
c. og d. gravsted i plæne, plade eller skov, 1 kisteplads
gravsted i plæne, plade eller skov, 2 kistepladser
gravsted i plæne, plade eller skov, 3 kistepladser
gravsted i plæne, plade eller skov, 4 kistepladser
gravsted i plæne, plade eller skov, urne

Timeforbrug
2,00
3,00
3,72
4,36
5,00
1,72
1,25
0,75
1,55
2,09
2,82
3,30
1,32

Pris kr.
ekskl. moms
676,00
1.014,00
1.257,00
1.474,00
1.690,00
581,00
423,00
254,00
524,00
706,00
953,00
1.115,00
446,00

Pris kr.
inkl. moms
845,00
1.267,50
1.571,25
1.842,50
2.112,50
726,25
528,75
317,50
655,00
882,50
1.191,25
1.393,75
557,50

Pris ved flere end 5 kistepladser.
Ved 6 kistepladser og derover beregnes prisen som differencen mellem 4 og 5 kistepladser, tillagt prisen for 5
kistepladser.
Almindelig renholdelse af gravstedet i et år omfatter.
Emne

Beskrivelse

Skilte

Kontroller at nummerskilt og markering for ”R” renholdelse eller ”L” legat er på plads ved
mindesten.

Hække

At hække er fri for ukrudt på begge sider. Fremmede trævækster fjernes med rod.

Vaser

Vaser der ikke er i brug lægges bag mindesten. Granitvaser, kontrolleres om vasen sidder løs og
er fri for jord i bunden.

Buketter

Visne buketter fjernes en gang om ugen.

Anlæg

Tilse at stenkanter ligger, som de skal. Småfejl rettes med det samme. Ved jordsænkning og
større skader gives meddelelse til gravstedsejeren. Legatgrave udbedres med det samme.

Mindesten

Mindestenens front holdes friklippet.

Blomsterbed

Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses.

Beplantning

Visne stilke klippes af. Er der udgåede planter, graves de op og der gives besked til
gravstedsejeren. Roser, Calluna og Erica m.v. beskæres efter årstid. Legatgrave efterplantes.

Stauder

Holdes i optimal vækst.

Gravstedet

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

Omlægning og opretning af gravstedet, og andre arbejder faktureres for medgået tid og forbrugte materialer
(momspligtig).

5. Ekstra ydelser. (momspligtig)
Ekstra ydelser som plantning af forårs- og sommerblomster og granpyntning med mere skal kostprisberegnes. Ekstra
ydelserne skal beregnes som en gennemsnitspris. Regnearket ”kostprisberegning ekstra ydelser 2012” kan bruges til
kostprisberegningen.
Kostprisen beregnes som: tidsforbrug x timekostprisen + materialer (indkøbspris x (mængde + eventuelt spild)).
Sløjfning af gravsteder.
Sløjfning af gravsteder før fredningstidens udløb, skal betragtes som bestilt arbejde og faktureres for medgået tid og
udgifter til bortskaffelse af mindesten.
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6. Ren- og vedligeholdelse i en brugsperiode af gravstedet med oplæg i stiftsmidlerne.
Gravstedsvedligeholdelsesaftale (momspligtig).
Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over den almindelige renholdelse af gravstedet: fornyelse af udgåede
eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af
mindesten.
Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand når aftalen starter. Det anbefales at ren- og
vedligeholdelsesaftalen udløber sammen med gravstedet.
Priser på vedligeholdelsesaftaler inkl. moms.
Vedligeholdelsesaftaler
5 år
4.225,00
a. gravsted med 1 kisteplads
6.337,50
gravsted med 2 kistepladser
7.856,25
gravsted med 3 kistepladser
9.212,50
gravsted med 4 kistepladser
10.562,50
gravsted med 5 kistepladser
3.631,25
urne / barnegravsted
b. fællesgrav, kiste, anonym
2.643,75
1.587,50
fællesgrav, urne, anonym
c. eller d.
3.275,00
plæne, plade eller skov, 1 kistepl.
plæne, plade eller skov, 2 kistepl.
4.412,50
plæne, plade eller skov, 3 kistepl.
5.956,25
plæne, plade eller skov, 4 kistepl.
6.968,75
plæne, plade eller skov, urne
2.787,50

10 år
8.450,00
12.675,00
15.712,50
18.425,00
21.125,00
7.262,50
5.287,50
3.175,00

15 år
12.675,00
19.012,50
23.568,75
27.637,50
31.687,50
10.893,75
7.931,25
4.762,50

20 år
16.900,00
25.350,00
31.425,00
36.850,00
42.250,00
14.525,00
10.575,00
6.350,00

25 år
21.125,00
31.687,50
39.281,25
46.062,50
52.812,50
18.156,25
13.218,75
7.937,50

30 år
25.350,00
38.025,00
47.137,50
55.275,00
63.375,00
21.787,50
15.862,50
9.525,00

6.550,00
8.825,00
11.912,50
13.937,50
5.575,00

9.825,00
13.237,50
17.868,75
20.906,25
8.362,50

13.100,00
17.650,00
23.825,00
27.875,00
11.150,00

16.375,00
22.062,50
29.781,25
34.843,75
13.937,50

19.650,00
26.475,00
35.737,50
41.812,50
16.725,00

Beregning af en gravstedsvedligeholdelsesaftale:
En gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris for alm. renholdelse i et år x antal år + 25 % moms.
Eksempel: Gravsted med 2 kistepladser i 19 år, pris for renholdelse første år 1.014 kr.
Vedligeholdelsesaftalens pris: 19 x 1014,00 = 19.266,00 kr.. x 1,25 = 24.082,50 kr. inkl. moms.
Pris kombinations gravsteder.
Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder, der er en kombination af forskellige gravstedsformer (f.eks. 40 % alm.
gravsted og 60 % plænegravsted), prissættes efter den andel hver gravstedsform udgør. Priser på forskellige
gravstedsformer bedes sendt til Viborg Stift.
Eksempel: Gravsted med 1 kisteplads i 27 år, 40 % alm. gravsted og 60 % plænegravsted.
Pris første år. 40 % x 676,00 kr. + 60 % x 524,00 kr. = 584,80 kr.≈ 585,00 kr.
Pris i 27 år: 585,00 x 27 x = 15.795,00 kr. x 1,25 = 19.743,75 kr. inkl. moms.
Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale.
Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris ekstra ydelse pr. stk. ekskl. moms x antal x
antal år ≈ afrunding + 25 % moms.
Eksempel 11 stedmoder til 12 kr. /stk. i 25 år:
Pris ekstra ydelse: Pris ekstra ydelse: 11 x 12,00 x 25 = 3.300 kr. x 1,25 = 4.125,00 kr. inkl. moms.
Oprettelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale / aftaleskemaet.
Blanketten fra Viborg Stift skal benyttes. Den udfyldte og underskrevne blanket fremsendes til Viborg Stift som
godkender, fakturerer og meddeler når aftalen er blevet indbetalt.
I aftaleskemaerne under obligatorisk vedligeholdelse kan der under ”Stedsbenævnelse” skrives navnet på et særskilt
afsnit af kirkegården for eksempel ”urnehaven”. Alle priser i aftaleskemaet der indtastes, skal være priser eksklusiv
moms.
Regnearket (Excel 97-2003) kan rekvireres ved Provstiet. Regnearkene kan kun bruges i 2012.
Regnearkets ark 1. gælder for almindelig aftale, obligatorisk aftale og forlængelser. Ark 2 er til manuel udfyldning.
Brug tabulatortast for at komme fra indtastningsfelt til indtastningsfelt. Udskriv arket når aftalen er færdig og gem filen
under ”gem som” med gravsteds betegnelse og nummer.
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Ikrafttrædelsesdato og udløbsdato.
Ikrafttrædelsesdatoen er altid d. 01.01 og udløbsdatoen er altid d. 31.12. En 20 års aftale løber f.eks. fra 01.01 2013 til
31.12. 2032.
Har der været udført arbejde på gravstedet siden den seneste 01.01, kan man datere aftalen tilbage, ellers er
ikrafttrædelsesdatoen den førstkommende 01.01.
Hvis aftalen skal starte pr. dags dato, så skal aftalen om alm. renholdelse m.v. for den resterende del af året faktureres
på regning, indtil aftalen træder i kraft pr. førstkommende 01.01.
Da mange gerne vil have afsluttet alle udgifter med skifteretten tilrådes det, at man sammen med eventuelt regning for
etablering af gravstedet sender regning på almindelig renholdelse med videre for den resterende del af året, inden
aftalen træder i kraft pr. førstkommende 01.01.
Forlængelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale.
Ved en forlængelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale, skal prisen beregnes fra den førstkommende 01.01 og til den
nye udløbsdato den 31.12. Herefter fratrækkes restværdien af den gamle aftale. Man får således 2 aftaleskemaer på
gravstedet, det oprindelige aftaleskema samt skemaet med forlængelsen.
Restværdien af den gamle aftale opgøres ved at beregne de resterende år af aftalen med de aktuelle priser i dag.
For eksempel er et års renholdelse altid et års renholdelse værd i dagspris. På aftaleskemaet i rubrikken
”Vedligeholdelse af gravstedet i antal år” angives antal år for forlængelsen.
Eksempel på beregning af en forlængelse af en gravstedsvedligeholdelsesaftale:
En aftale vedrørende et gravsted med 2 kistepladser på 25 år, der udløber den 31.12 2022, ønskes forlænget indtil den
31.12 2037.
Antal år fra den 01.01. 2013 til den 31.12. 2037= 25 år
En ny aftale i 25 år koster: 25 x 1.014,00 = 25.350,00 kr.
Restløbetid af gammel aftale: 01.01. 2013 til 31.12. 2022 = 10 år
Restværdi af gammel aftale: 10 x 1.014 = 10.140,00 kr.
Tillægspris for 10 års forlængelse: 25.350,00 – 10.140,00 = 15.210,00 kr. + 25 % moms = 19.012,50 kr. inkl. moms.

7. Takst for- ikke folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel (ikke momspligtig).
Takst for leje af kirke/kapel og brug af kirkebetjening for ikke medlemmer af folkekirken og
valgmenighedsmedlemmer. Lejen af kirke/kapel dækker lys, varme, slidtage med mere og kirkebetjening
(graver/kirketjener som altid er til stede).
Takst for ikke folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel
Leje af kirke/kapel inkl. kirkebetjening (4 x timekostpris for lejen og 2 x timekostpris til kirkebetjening)
Organist (2 x timekostprisen)
Kirkesanger (2 x timekostprisen)

Pris kr.
2.028,00
676,00
676,00

8. Valgmenighedsmedlemmer.
Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssig sidestillet med ikke-medlemmer af folkekirken (i henhold til brev fra
kirkeministeren af 16.10.2003 dokument nr. 153 340).
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