
Erhvervelse af gravsteder. Medlemmer Ikke medlemmer Renholdelse af gravsteder - årstakst.

Kistegravsted med 1 gravplads 30 år 2.480,00    16.532,00    

Kistegravsted med 2 gravpladser 30 år 4.960,00    33.064,00    Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 738,00           

Kistegravsted m. over 2 gravpladser - pr. gravplads 30 år 2.480,00    16.532,00    Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.107,00        

Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner 10 år 1.367,00    1.708,00      Kistegravsted m. over 2 gravpladser - pr. gravplads incl.moms 188,00           

Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms 552,00           

Fællesplæne el. skov - pr. kisteplads 30 år 2.480,00    16.532,00    

Fællesplæne el. skov - pr. urneplads 10 år 683,50       854,00         Udvidet pleje og vedligeholdelse for en brugsperiode med 
Anonym plæne el. skov - 1 urneplads - kan ikke fornyes 10 år 683,50       854,00         oplæg i stiftsmidlerne - årstakst.

Gravsteder i græs el. skov kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse Kirkegården påtager sig pligten til udvidet pleje og vedligeholdelse af anlagt

gravsted for en brugsperiode.

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Første brugsperiode for kistegrave minimum 30 år og urnegrave minimum 10 år.

Arbejdet omfatter ud over renholdelsen, omplantning af kantplanter, fornyelse

Fornyelse el. forlængelse af gravsteder. Medlemmer Ikke medlemmer af udgåede eller forvoksede planter, gødskning, opbinding, opretning af 

jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.  

Kistegravsted med 1 gravplads 1 år 82,68         551,07         

Kistegravsted med 2 gravpladser 1 år 165,36       1.102,13      Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 850,00           

Kistegravsted m. over 2 gravpladser - pr. gravplads 1 år 82,68         551,07         Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.271,00        

Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner 1 år 136,70       170,80         Kistegravsted m. over 2 gravpladser - pr. gravplads incl.moms 214,00           

Urnegravsted med ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms 636,00           

Fællesplæne el. skov - pr. kisteplads 1 år 82,68         551,07         Græsareal - Fællesplæne 1 kisteplads incl.moms 1.174,00        

Fællesplæne el. skov - pr. urneplads 1 år 68,35         85,40           Græsareal - Fællesplæne 2 kistepladser incl.moms 1.625,00        

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. Græsareal - Fællesplæne 1 urneplads incl.moms 261,00           

Græsareal - Fællesplæne m. plade 2 urnepladser incl.moms 691,00           

Udfærdigelse af gravstedsbrev 67,00         67,00           Græsareal - Anonym plæne 1 urneplads incl.moms 261,00           

Skovkirkegård - 1 kisteplads incl.moms 1.062,00        

Skovkirkegård - 1 urneplads incl.moms 267,00           

Begravelse. Medlemmer Ikke medlemmer Skovkirkegård - urnegravsted m. 2 urnepladser incl.moms 577,00           

Kistegrav 3.830,00    5.892,00      
Kistegrav - tillæg - lørdage 2.792,00    2.792,00      sommerblomster, kranse og blomster m.m. - beregnes taksten i henhold til 

dagspris.

Urnenedsættelse 387,00       595,00         
Urnenedsættelse - tillæg - lørdage 491,00       491,00         
Urnenedsættelse - tillæg - hverdage efter kl. 16:00 372,00       372,00         

Gravstedslegater bliver altid udformet som et TILBUD, med en 

Folkekirkens medlemmer modtager tilskud til erhvervelse, fornyelse og betalingsfrist.

forlængelse af gravsteder, samt til begravelse. Tilbuddet bliver først en 'regning', når indbetalingen har fundet sted.

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder.

af aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse.

Skal aftalen omfatte yderligere forpligtelser - f.eks. granpyntning, udplantning af

Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.



Opgravning og flytning:

Urner incl.moms 837,00         

Sløjfning af ikke udløbet gravsteder:

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms 939,00

Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms 1.553,00

Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms 1.864,00

Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 2.177,00

Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms 343,00

Urnegravsted incl.moms 389,00

Ved sløjfning af gravsteder, hvortil der ikke er oplæg i Stiftsmidlerne, tillægges 

et renholdningsbeløb, svarende til 50% af årstaksten for renholdelse, beregnet 
for den resterende fredningstid. Det samlede beløb forfalder ved sløjfningen.

Granpyntning:
Type 1 granpyntning 1 kisteplads incl.moms 598,00         

Type 1 granpyntning 2 kistepladser incl.moms 800,00         

Type 1 granpyntning pr. ekstra kisteplads incl.moms 191,00         

Type 1 granpyntning kistegrav ved sten incl.moms 522,00         
Type 1 granpyntning urnegravsted incl.moms 395,00                    
Type 1 granpyntning urnegrav ved sten incl.moms 320,00         

Type 2 granpyntning 1 kisteplads incl.moms 859,00         

Type 2 granpyntning 2 kistepladser incl.moms 1.220,00      

Type 2 granpyntning pr. ekstra kisteplads incl.moms 204,00         

Type 2 granpyntning kistegrav ved sten incl.moms 859,00         

Type 2 granpyntning urnegravsted incl.moms 585,00         

Type 2 granpyntning urnegrav ved sten incl.moms 379,00         

Taksterne er ikke gældende efter 31.12.2023

LAJka ™ 2022

       TAKSTER

       gældende fra

 1. december 2022 til 31. december 2023

af Provstiudvalget i Maribo Domprovsti. 

       for kirkegårdene i  

       Maribo Domprovsti

Nærværende takstblad er i sin udformning vedtaget




