
 

Erhvervelse og fornyelse af brugsret 
(gældende fra 1. januar 2019) 

 
MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN 

2-plads gravsted i 25 år: 965 kr.  

Urnegravsted i 10 år: 386 kr. 

Urne i plæne, med plade i 10 år: 386 kr. 

Urne i plæne, anonym: 193 kr. 

  

IKKE-MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN 

2-plads gravsted i 25 år: 22.177 kr.  

Urnegravsted i 10 år: 1.967 kr. 

Urne i plæne, med plade i 10 år: 1.967 kr. 

Urne i plæne, anonym: 984 kr. 

 

Fornyelse af brugsretten kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år. 

Priser for andre åremål eller anden størrelse gravsted kan oplyses ved henvendelse til kirkegården. 

 

 

Bisættelse og begravelse 
 
GRAVNING, TILKASTNING, PLANERING OG SENERE OPRETNING (indtil gravstedet er anlagt) 

Jordbegravelse, voksengrav: 4.243 kr. 
Urnenedsættelse: 738 kr. 

 

 

  



Vedligeholdelse 
(gældende fra 1. januar 2019) 

 
REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER (anlæg af gravsted er ikke inkluderet i taksten) 

2-plads gravsted, årlig takst: 
Renholdelse: 1268 kr. 
Granpyntning: 1015 kr. Kummepyntning: 274 kr. pr. stk. 
Forårs- eller sommerblomster, alm. bed: 258 kr. 
Forårs- eller sommerblomster, lille bed: 184 kr. 

2-plads gravsted, forudbetalt for 25 år (= fredningstiden for kistebegravelse): 
Ren- og vedligeholdelse: 33.264 kr. 
Granpyntning: 25.354 kr. Kummepyntning: 6.850 kr. pr. stk. 
Forårs- eller sommerblomster, alm. bed: 6.439 kr. 
Forårs- eller sommerblomster, lille bed: 4.594 kr. 

Hvis man har et gravsted med færre eller flere pladser, kan man henvende sig til kirkegården for at få en nøjagtig pris. 

Urnegravsted, årlig takst: 
Renholdelse: 613 kr. 
Granpyntning: 490 kr. 
Forårs- eller sommerblomster, lille bed: 184 kr. 

Urnegravsted, forudbetalt for 10 år (= fredningstiden for urnebegravelse): 
Ren- og vedligeholdelse: 6.406 kr. 
Granpyntning: 4.900 kr. 
Forårs- eller sommerblomster, lille bed: 1.838 kr. 

Urne i plæne, forudbetalt for 10 år (= fredningstiden for urnebegravelse): 
Anonym begravelse: 3.063 kr. 
Med granitplade: 6.406 kr. 

Det er obligatorisk at tegne en forudbetalt vedligeholdelsesaftale, hvis man vælger plænebegravelse, uanset om det er 
anonym begravelse eller med granitplade. 
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