Kirkegårdstakster
2020
Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti

Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor.
Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et særligt
tilhørsforhold til den kirkegård eller til det sogn.
Kirkegårdene drives af det lokale menighedsråd, som udarbejder en vedtægt for
kirkegården. Kirkegårdsvedtægten beskriver kirkegårdens brug, fredningstider,
ordensregler, takster med mere.
Fredningstiden for kistegrave er fastsat til 25 år, dog er fredningstiden for
børnekistegrave (0-5 år) 12 år.
Fredningstiden for urnegrave er fastsat til 12 år for urner
Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelige
vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Menighedsrådet kan påtage sig renholdelse ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster.

Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger

Side 1

IKKE medlem af Folkekirken
ERHVERVELSE OG FORNYELSE
(fritaget for moms)

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse
af kister eller urner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til graveren/kirkegårdslederen.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.
Kistegravsted

Kistegravsted

Kistegravsted

1 plads

2 pladser

3 pladser og derover

Erhvervelse

17.515,00

30.580,00

38.225,00

Urnegravsted

3.962,00

Fornyelse af brugsret: Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet
efter fredningsperiodens udløb betales et gebyr på 500 kr. for fornyelse af
brugsretten i 5 år. Gebyret er det samme uanset antal kistepladser

BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
Kistebegravelse:

6.674,00

Urnenedsættelse:

692,00

ANLÆG / NEDLÆGGELSE AF GRAVSTEDER
ANLÆG: Indretning af gravstedet skal ske under hensyntagen til kirkegårdsvedtægtens bestemmelser. Hvis gravstedsindehaver ikke selv ønsker
at anlægge gravstedet, kan arbejdet udføres af kirkegårdens personale
mod betaling.
NEDLÆGGELSE: Nedlæggelse af gravsteder kan ligeledes udføres af kirkegårdens personale mod betaling. Der skal tillige påregnes omkostning til
bortskaffelse af gravminde.
Gældende timepris er oplyst på side 7
Side 2

Folkekirkemedlemmer
ERHVERVELSE OG FORNYELSE
(fritaget for moms)

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse
af kister eller urner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til graveren/kirkegårdslederen.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.
Kistegravsted

Kistegravsted

Kistegravsted

1 plads

2 pladser

3 pladser og derover

Erhvervelse

0

0

Urnegravsted

0

0

Fornyelse af brugsret: Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet
efter fredningsperiodens udløb betales et gebyr på 500 kr. for fornyelse af
brugsretten i 5 år.

BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
Kistebegravelse:

0,00

Urnenedsættelse:

0,00

ANLÆG / NEDLÆGGELSE AF GRAVSTEDER
ANLÆG: Indretning af gravstedet skal ske under hensyntagen til kirkegårdsvedtægtens bestemmelser. Hvis gravstedsindehaver ikke selv ønsker
at anlægge gravstedet, kan arbejdet udføres af kirkegårdens personale
mod betaling.
NEDLÆGGELSE: Nedlæggelse af gravsteder kan ligeledes udføres af kirkegårdens personale mod betaling. Der skal tillige påregnes omkostning til
bortskaffelse af gravminde.
Gældende timepris er oplyst på side 7.
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RENHOLDELSE AF GRAVSTEDER
1-årige aftaler
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets
sømmelige vedligeholdelse.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod
betaling.

(jf kirkegårdsvedtægten §17, stk. 1 og § 19, stk. 2)

RENHOLDELSE:
Gravsteder holdes rene for uønsket bevoksning. Øvrigt arbejde, som f.eks.
udskiftning af ral eller planter udføres mod betaling.

Gravpladser
Kistegravsted

(1101)

1 kisteplads

(1102)

2 kistepladser

1.183,00

(1103)

3 kistepladser

1.391,00

(1104)

4 kistepladser

1.599,00

(1105)

5 kistepladser

1.807,00

Barnegravsted
(0—5 år)
Urnegravsted

Pr. år

(1122)

765,00

1 kisteplads

765,00

Urnepladser

598,00

Alle priser er inklusive moms
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VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
LEGAT / GIAS-aftaler
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets
sømmelige vedligeholdelse.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod
betaling. (Jf. kirkegårdsvedtægtens § 17 og §19, stk. 2)

VEDLIGEHOLDELSE:
Vedligeholdelse omfatter ud over almindelig renholdelse følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter,
opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af
gravminder.
Ved indgåelse af aftale for vedligeholdelse af gravsteder indgår gravstedsindehaveren en GIAS-aftale om vedligeholdelse.

Gravpladser
Kistegravsted

(1201)

1 kisteplads

(1202)

Fredningstid
kiste (25 år)

861,00

21.525,00

2 kistepladser

1.279,00

31.975,00

(1203)

3 kistepladser

1.487,00

37.175,00

(1204)

4 kistepladser

1.695,00

42.375,00

(1205)

5 kistepladser

1.903,00

47.575,00

1 kisteplads

861,00

10.332,00

Urnepladser

748,00

Barnegravsted
(0-5 år)
Urnegravsted

Pr. år

(1224)

Alle priser er inklusive moms
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Fredningstid
urne (12 år)

8.976,00

OBLIGATORISK VEDLIGEHOLDELSE
LEGAT / GIAS aftaler
OBLIGATORSK VEDLIGEHOLDELSE:
Nogle typer gravsteder er belagt med et servitut, der gør det obligatorisk at
betale kirkegården for vedligeholdelse af gravstedet. Ved erhvervelsen af
gravstedet betales der forud for vedligeholdelse af gravstedet for en fredningsperiode. Fredningsperioden er 25 år for kister og 12 år for urner.
Vedligeholdelse omfatter ud over almindelig renholdelse følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter,
opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af
gravminder.
Gravpladser

Fællesplæne

(2011)

1 kisteplads

14.150,00

(2012)

2 kistepladser

21.200,00

(2011)

1 kisteplads, barn

(2001)

1 urneplads (Falling

(2002)

2 urnepladser

(2111)

1 kisteplads

(2111)
Fællesplæne
MED STEN/PLADE (2112)

Kombinationsgravsteder

Fredningstid
kiste (25 år)

6.792,00
4.236,00

kirkegård)

1 kisteplads, barn
2 kistepladser

(2212)

2 urnepladser

(2511)

1 kisteplads

(2511)

1 kisteplads, barn

(2512)

2 kistepladser
Alle priser er inklusive moms
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Fredningstid
urne (12 år)

5.856,00
15.550,00

7.464,00
23.325,00
6.432,00
18.025,00

8.652,00

8.652,00
26.975,00

12.948,00

FORÅRS– OG SOMMERBLOMSTER
Kirkegården kan mod betaling plante forårs– og sommerblomster på gravstedet.
Efter endt sæson fjernes de plantede blomster af kirkegården.
Forårs- og sommerblomster

Pr. stk.

14,00

Granpålægning
Kirkegården kan mod betaling lægge gran på gravstedet. Efter vinteren fjernes det pålagte gran af kirkegården.
Gravpladser

Granpålægning

Pr. år.

1 kisteplads

(5001)

326,00

2 kistepladser

(5002)

491,00

3 kistepladser

(5003)

656,00

4 kistepladser

(5004)

821,00

5 kistepladser

(5005)

986,00

Kombinationsgravsted 1 pl.

(5401)

326,00

Kombinationsgravsted 2 pl.

(5402)

491,00

Urnegravsted

(5022)

326,00

Særlige ydelser
Timeløn for arbejder på kirkegården:

kr. 334,00

Taksterne reguleres hvert år den 1. januar
Alle priser er inklusive moms
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BRUG AF KIRKE OG KAPEL
IKKE medlem af Folkekirken

Kirke
Brug af kirke inklusive graver/kirketjener:

2.526,00 kr.

Organist og kirkesanger medvirken:

1.316,00 kr.

KAPEL

Benyttelse af kapel inklusiv kirketjener:

3.685,00 kr.

Benyttelse af kølerum pr. handling:
Korsanger og organist:

200,00 kr.
1.316,00 kr.

Benyttelse af kirketjener i øvrigt, timeløn:

365,00 kr.

KONTAKT TIL KIRKEGÅRDEN
Kontaktoplysninger til kirkegårdene kan findes på Odder Provstis hjemmeside

www.odderprovsti.dk
Se under fanen ”Kirkegårde”
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