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Gældende fra 1. januar 2021 - alle beløb er i dkr.
Erhvervelse, fornyelse og gravkastning er ikke momsbelagt
Øvrige priser er incl. moms
Der tages forbehold for trykfejl.
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Takstvedtægt for kirkegårde i Kolding Provsti 2021
Erhvervelse og fornyelse af traditionelle gravsteder
* Medlem

Erhvervelse af kistegravpladser for 1 fredningsperiode (30 år) og fornyelser
Erhvervelse af 1 kistegravplads
Erhvervelse af gravplads nr 2 til ægtefælle/samlever
Erhvervelse af 3 gravpladser
Erhvervelse af 4 gravpladser
Erhvervelse af 5 gravpladser
Erhvervelse af 6 gravpladser
Fornyelse af indtil 2 kistegrave for 10 år
Fornyelse for yderligere grave på gravstedet tillægges pr gravplads for 10 år
Erhvervelse af urnegravsteder for 1 fredningsperiode (10 år) og fornyelser
Erhvervelse af urnegravsted
Fornyelse

Ikke medlem

0,00
** 0,00
1.079,34
2.158,66
3.239,05
4.318,38
702,08
321,60

6.516,84
10.865,60
15.214,36
19.562,06
23.911,87
28.261,67
2.071,68
1.447,20

0,00
702,09

1.267,95
965,12

* Ved medlemskab forstås afdødes medlemskab af Folkekirken
** I forbindelse med efterfølgende begravelse i plads 2, forlænges dobbelt gravsted uden
beregning. Ved flere gravpladser betales forlængelse.
Fredningsperioden for kister er normalt 30 år, på nogle kirkegårde er den dog kun 25 år.
Fredningsperioden for urner er 10 år.
En brugsperiode er på det samme antal år som fredningsperioden for det på gældende gravsted.
Ved fornyelse for en kortere periode end en hel brugsperiode beregnes en forholdsvis betaling.
Fornyelse kan, efter fredningsperiodens udløb dog ikke ske for en kortere periode end 5 år.
Ved kister af hårdt træ forlænges fredningen.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder i græsplæner, excl. obligatorisk græspleje
* Medlem

Ikke medlem

Erhvervelse af kistegravpladser for 1 fredningsperiode (30 år) og fornyelser
Erhvervelse af 1 kistegravplads i "plæne med plade"
Fornyelse af 1 kistegravplads i "plæne med plade" for 10 år
Erhvervelse af 1 kistegravplads i anonym plæne

0,00
625,59
0,00

3.755,65
1.251,88
3.453,02

Erhvervelse af urnegravsteder for 1 fredningsperiode (10 år) og fornyelser
Erhvervelse af 1 urnegravplads i "plæne med plade"
Fornyelse af 1 urnegravplads i "plæne med plade" for 10 år
Erhvervelse af 1 urnegravplads i anonym plæne

0,00
378,29
0,00

655,97
655,97
164,00

Gravkastning
Gravning tilkastning, kremering, urnenedsættese og planering af grave
* Medlem

Ikke medlem

Kistebegravelse
Kistebegravelse barnegrav
Urnenedsættelse i trad. gravsted, i plæne m. plade/gravsten
Urnenedsættelse i anonym plæne, uden følge
Urnenedsættelse i anonym plæne, med følge
Kremering (opkræves af bedemand)
Midlertidig pyntning af tue

2.191,17
1.094,00
462,18
0,00
462,18
2.018,04
307,53

4.370,78
2.191,15
924,36
462,18
924,36
2.825,26
307,53

Lørdagsbegravelser og lørdags urnenedsættelse
Kistebegravelse lørdag
Urnenedsættelse lørdag (Enkelte kirkegårde tilbyder ikke lørdags urnenedsættelse)

4.680,96
924,36

6.787,22
1.848,73

Benyttelse af kapel
Benyttelse af kapel

0,00

1.087,72
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Pleje og vedligehold af traditionelle gravsteder
Gravstedsindehavere kan selv drage omsorg for gravstedets vedligehold.
Dog ikke ved gravstedstyper, hvor der er obligatorisk indbetaling for pleje og vedligehold.
Alle opgaver udført af kirkegården, afregnes efter regning.
Kirkegården overtager pligten til at pleje og vedligehold for følgende beløb pr. år:

Almindelig pleje og vedligeholdelse af traditionelt gravsted. (ÅRLIG)
Pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads
Pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser
Pleje og vedligeholdelse af 3 kistepladser
Pleje og vedligeholdelse af 4 kistepladser
For yderligere grave på gravstedet tillægges pr grav pr år
Pleje og vedligholdelse af urnegravsted

661,22
1.038,47
1.229,42
1.420,37
190,95
502,98

Følgende opgaver er indeholdt i aftale om alm. pleje og vedligehold af gravsted:
Renholdelse, opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravminder,
beskæring, gødning, vanding (ikke 1-årige planter) og fjernelse af buketter m.v.

Legataftaler for udvidet pleje og vedligeholdelse af traditionelt gravsted for 30 år
Udvidet pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads
Udvidet pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser
Udvidet pleje og vedligeholdelse af 3 kistepladser
Udvidet pleje og vedligeholdelse af 4 kistepladser
For yderligere grave på gravstedet tillægges pr grav
Udvidet pleje og vedligeholdelse af traditionelt urnegravsted for 10 år
Udvidet pleje af 1 urnegravsted

22.760,10
35.303,70
41.333,70
47.363,70
6.030,00

5.805,30

Følgende opgaver er, udover alm. vedligehold, indeholdt i legataftale for udvidet pleje og vedligehold:
Renholdelse, fornyelse af udgåede/forvoksede planter, dog normalt ikke mere end 2 gange i en fredningsperiode
og ikke 1-årige planter, opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravminder,beskæring,
gødning, vanding (ikke 1-årige planter) og fjernelse af pyntegenstande m.v., rydning ved udløb af fredningstid.

Følgende opgaver kan tilkøbes efter regning:
Rydning og omlægning ved begravelse, omlægning af gravsted og andet efter aftale.
Arbejdsløn (timekostpris) for kirkegårdsarbejde

462,18

Pleje og vedligehold af gravsteder i græsplæner
Ved erhvervelse af gravsteder i plæne er man pligtig til at tegne legataftale for hele
fredningsperioden. Ved fornyelse for 5 og 10 år afregnes obl. pleje forholdsmæssigt.

Obligatorisk legataftale excl. erhvervelse af gravplads, kister 30 år og urner 10 år
Pleje og vedl.hold af 1 kisteplads i græsplæne med opretstående sten og i gennemgående bed.
Pleje og vedl.hold af 2 kistepladser i græsplæne med opretstående sten og i gennemgående bed

Pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads i græsplæne med plade
Pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser i græsplæne med plade
Pleje og vedligehold af 1 urneplads i græsplæne med plade
1 Urneplads i anonym græsplæne
1 Kisteplads i anonym græsplæne

15.010,80
20.014,20
16.196,10
21.594,60
5.292,00
807,00
14.597,70
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Grandækning og blomster
Dækning med gran i vinterhalvåret
Grandækning 1 kisteplads, type 1, én type gran ved gravsten
For yderligere grave på gravstedet tillægges pr grav
Grandækning 1 kisteplads, type 2, to eller flere typer gran
For yderligere grave på gravstedet tillægges pr grav
Grandækning 1 kisteplads, type 3, dekoration med flere typer gran i mønster
For yderligere grave på gravstedet tillægges pr grav
Gran beddækning af urnegravsted
Krans gran m/pynt
Vinterdekoration

407,65
50,25
468,79
75,68
637,13
125,63
252,55
167,15
130,99

Grandækning (3 typer) omfatter følgende ydelser:
Grandækning, materialer og fjernelse af grandækning.
Der kan ydes differenteret grandækning efter tilbud og nærmere aftale.

Pyntning med blomster
Påskeliljer i potte
Stedmoder pr. stk.
Isbegonier pr. stk
Juletulipaner pr. stk.

36,69
8,68
10,84
10,84

Pyntning med blomster omfatter følgende:
Planter, plantning, vanding ved plantning, gødning og fjernelse af planter

Øvrigt
Reservation af gravsteder:
Beslutning, om der kan reserveres gravsteder på kirkegården, er op til det enkelte menighedsråd.
Ved reservation af gravsted med grus eller græs betales alm. vedligehold.
Der skal ved reservation betales årligt. Reservation bortfalder såfremt regningen ikke betales.

Afvigelser og årlige justeringer
Afvigelser fra ovennævnte takster skal præciseres i et tillæg for den enkelte kirkegård.
Tillæg skal godkendes af provstiudvalget.
Kirkeministeriet pristalsregulerer taksterne hver år pr. 1. januar.
Regulering foretages i GIAS-systemet pr. 1. december året før.
Se definitioner og specifikantioner på næste side.

Nærværende takster er vedtaget af provstiduvalget for Kolding Provsti, jf. referat fra
provstiudvalgsmøde den 11. nov. 2020. Taksterne er gældende fra 1. januar 2021
Kolding, den 11. nov. 2020
Grete Wigh-Poulsen
provst

Definitioner, specifikationer og bemærkninger
Gravstedslejer
Gravstedslejer er den person, som overfor kirkegården er ansvarlig for de aftaler, der er indgået mht. pleje og vedligehold af
gravstedet, og den kirkegården kommunikerer med vedr. disse forhold.
Gravstedslejer er desuden ansvarlig for, at gravstenen er sikret mod væltning.

Gravsted
Et gravsted kan bestå af en eller flere gravpladser.

Gravplads
En kisteplads er et jordstykke på 3,25 - 4 m².
Et kistegravsted er et jordstykke større end 3,25 m². Størrelsen varierer for de enkelte kirkegårde.
En urnegravplads er et jordstykke på 0,25 - 0,5 m². Gælder kun for urner nedsat i anonymt område.
Et urnegravsted er et jordstykke på 1 - 1,5 m². Der kan nedsættes op til fire urner i et urnegravsted.
Gravstedstyper
Traditionelle gravsteder
Kiste eller urnegravsteder helt eller delvist omkranset af hække, som normalt klippes en gang årligt.
Gravsteder dækket af grus og med eller uden planter. Der er normalt et lille bed foran gravstenen.
Gravstedslejer kan selv stå for pleje og vedligehold i fredningsperioden. Gravstedslejer ikke forpligtet til at
indgå en aftale med kirkegården, men skal overholde kirkegårdens krav til vedligehold.
Gravsteder i plæne med plade
Kister og urner nedsættes i græsplæne og afsluttes med en gravstensplade nedlagt i plan med græsoverfladen.
Gravstedslejer skal betale et obligatorisk beløb for pleje og vedligehold af græsarealet i hele fredningsperioden.
Gravstedlejer skal sørge for, at græsslåning kan foregå uhindret i vækstperioden. Alternativt kan aftales med
graver, at denne mod betaling rydder gravstedet for blomster og andet før græsslåning.
Kistegravsteder i græsarealer med opretstående gravsten i gennemgående bed (max. 0,75 m² pr. gravplads)
Gravstedslejer betaler et obligatorisk beløb for pleje og vedligehold af græs og bed i hele fredningsperioden.
Blomster, dekorationer og lignende må ikke placeres på græsarealet.
Vedligeholdelsesvenlige gravsteder
Kiste eller urnegravsteder i områder udlagt i grus med en tykkelse på min. 7 cm og underliggende fiberdug.
Gravstedlejer betaler et særskilt beløb for anlæggelse, en årlig renholdelse og opretning i fredningsperioden.
Der må kun sættes buketter i nedgravet vase. Pyntegenstande må ikke placeres på gravstedet.
Beløb for vedligehold er obligatorisk og oplyses af graveren i hvert enkelt tilfælde.
Grandækning
Grandækning udføres i 3 sværhedstyper:
1 - Grandækning med med en type gran ved gravsten.
2 - Granpyntning med to eller flere grantyper placeret ved gravsten og/eller i plantebede.
3 - Grandekoration med flere typer gran lagt i særlige mønstre.
Gravstedlejer kan også aftale speciel dækning/pyntning og særskilt pris med graveren.
Aftaler
Ved obligatoriske aftaler samt udvidet pleje og vedligehold indgås faste aftaler (Legat), der gælder for hele
fredningsperioden. Det fulde beløb indbetales til en fælles pulje i Folkekirken (GIAS), ikke til den enkelte
kirkegård.
For almindelig pleje og vedligehold af traditionelle gravsteder kan indgås årlige skriftlige aftaler med graveren
om, at kirkegården varetager dette arbejde.
Generelle ordensregler
Bemærk, at de enkelte kirkegårde har egne ordensregler og kirkegårdsvedtægter, som skal følges.
Kvalitetssikring
Ovenstående takster for vedligehold af gravsteder baserer sig på veludført arbejde, både mht. det arbejde som
kirkegårdspersonalet udfører, og det arbejde som gravstedslejere i givet fald selv udfører.
Kvalitetsstandarden er beskrevet i "Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde", Park- og landskabsserien 41/2010
udgivet af Skov og Landskab.
Den kan downloades fra www.danskekirkegaarde.dk/information/rapporter-pdf-materiale-mm

