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Randers Nordre og Søndre Provstier, Parkboulevarden 17, 8900 Randers 

E-mail: randersnordre.provsti@km.dk / randerssoendre.provsti@km.dk 
Januar 2020 

Takstblad til gravstedsejer 

 

Takster for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i Randers 

Nordre og Søndre Provstier i året 2020. 

 

1. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder (ikke momspligtig). 
 

 Erhvervelse af gravsted Fornyelse ud over fredningstiden  

Medlem af 

folkekirken 

  Kisteplads: 10.881,12 kr.  

Urneplads: 2.176,22 kr.   

 Barneplads: 2.176,22 kr.  

Alle priser fratrækkes medlemstilskud =  

gratis i fredningstiden. 

Kisteplads: 435,24 kr. x fornyelsesperioden 

Urneplads: 217,62 kr. x fornyelsesperioden 

 Barneplads: 217,62 kr. x fornyelsesperioden  

Alle priser fratrækkes medlemstilskud =  

gratis i fredningstiden. 

Ikke-medlem 

af folkekirken 

Kisteplads: 10.881,12 kr. 

Urneplads: 2.176,22 kr. 

Barneplads: 2.176,22 kr. 

Kisteplads: 435,24 kr. x fornyelsesperioden. 

Urneplads: 217,62 kr. x fornyelsesperioden. 

barneplads: 217,62 kr. x fornyelsesperioden. 

 

2. Timekostprisen (momspligtig). 

Timekostprisen for arbejde udført på kirkegården for private efter regning: 335 kr./time ekskl. moms, i alt 418,75 kr./time inkl. moms. 

Rydning af gravsted før gravning Betales efter medgået tid  

Anlæggelse af gravsted  Betales efter medgået tid og forbrugte materialer 

Genanlæggelse af gravsted Betales efter medgået tid og forbrugte materialer 

 

3. Gravning, tilkastning og pyntning af graven (ikke momspligtig). 

Gravkastning kiste, voksen grav                 3.350,00 kr. (10 timer) 

For gravning i dobbelt dybde (kiste) Tillæg på 1.675,00 kr. (5 timer)  

Lørdagstillæg for gravkastning kiste Tillæg på 1.005,00 kr.  (3 timer) 

Gravkastning kiste, barnegrav (indtil 10 års alderen)                 2.010,00 kr. (6 timer) 

Gravkastning urnegrav og nedsættelse                   670,00 kr. (2 timer) 

For gravning i dobbelt dybde (urne) Tillæg på 335,00 kr. (5 timer)  

Lørdagstillæg for urnenedsættelse  Tillæg på 1.005,00 kr. (3 timer) 

 

4. Takst for pleje og vedligeholdelse af gravstedet i et år (momspligtig). 

Timeforbruget for alm. renholdelse  

af gravsteder i et år 

Pris kr. 

ekskl. moms 

Pris kr. 

inkl. moms 

a.          gravsted med 1 kisteplads 

             gravsted med 2 kistepladser 

             gravsted med 3 kistepladser 

urnegravsted 

barnegravsted 

586,25 

921,25 

1.088,75 

418,75 

418,75 

732.81 

1.151,56 

1.360,94 

523,44 

523,44 

b.          gravsted i fællesplæne, mindeplæne, kiste, anonym 

             gravplads i fællesplæne, mindeplæne, 1 urneplads, anonym  

418,75 

251,25 

523,44 

314,06 

c.          gravsted m. plade i plæne eller skov, 1 kisteplads 

             gravsted m. plade i plæne eller skov, 2 kistepladser 

             gravsted m. plade i plæne eller skov, 3 kistepladser  

             gravsted m. plade i plæne eller skov, urne 

502,50 

753,75 

921,25 

418,75 

628,13 

942,19 

1.151,56 

523,44 

Pris ved 3 pladser og derover beregnes prisen som differencen mellem 2 og 3 pladser, tillagt prisen for 2 pladser.  

 

5. Pleje og vedligeholdelse af gravstedet (momspligtig). 

Emne Beskrivelse 

Skilte Kontroller at nummerskilt og markering for renholdelse eller legat er på plads ved mindesten. 

Vaser 
Vaser, der ikke er i brug, lægges bag mindestenen. Ved 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. 
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Mindesten Mindestenens front holdes friklippet efter behov og algebehandles 1 gang årligt. 

Blomsterbed Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses. 

Beplantning 

 

Visne stilke klippes af. Udgåede planter graves op, og der gives besked til gravstedsejeren. Planter beskæres 

efter årstid og holdes i optimal vækst.  

Gravstedet 
Hele gravstedet skuffes. I perlegrus skuffes til jordoverfladen. Hele gravstedet rives pænt. Affejning af stenkant, 

trædesten og forkanter. Tilse helhedsindtrykket er i orden. 

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

6. Ekstra ydelser (momspligtigt). 

Ekstra ydelser som granpyntning og plantning af forårs- og sommerblomster m.m. skal kostprisberegnes.  

Kostprisen beregnes: 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. 

Såfremt der opkræves betaling for slutrydning af gravsted efter fredningstidens udløb, skal det fremgå af kirkegårdsvedtægten på 

erhvervelsestidspunktet. 

 

7.  Udvidet pleje og vedligeholdelse i en brugsperiode af gravstedet med indbetaling i stiftsmidlerne. 

Gravstedsvedligeholdelsesaftale (momspligtig). 

Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over ”pkt. 5 pleje og vedligeholdelse af gravstedet”: fornyelse af udgåede eller 

forvoksede flerårige planter, gødning af flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og 

opretning af mindesten. Tørkeresistente planter anbefales. 

Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand, når aftalen starter.  Det anbefales, at aftalen for udvidet pleje og 

vedligeholdelse udløber sammen med gravstedet.  

 

Priser på gravstedsvedligeholdelsesaftaler inkl. moms. 

Udvidet pleje og vedligeholdelse  5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 

a. gravsted med 1 kisteplads 

    gravsted med 2 kistepladser 

    gravsted med 3 kistepladser 

    urnegravsted 

    barnegravsted 

3.664,05 

5.757.80 

6.804,70 

2.617,20 

2.617,20 

7.328,10 

11.515,60 

13.609,40 

5.234,40 

5.234,40 

10.992,15 

17.273,04 

20.414.10 

7.851,60 

7.851,60 

14.656,20 

23.031,20 

27.218,80 

10.468,80 

10.468,80 

18.320,25 

28.789,00 

34.023,50 

13.086,00 

13.086,00 

21.984,30 

34.546,80 

40.828,20 

15.703,20 

15.703,20 

b. gravsted i fællesplæne, mindeplæne, kiste, anonym 

    gravplads i fællesplæne, mindeplæne, 1 urneplads,     

anonym  

2.617,20 

1.570,30 

5.234,40 

3.140,60 

7.851,60 

4.710,90 

10.468,80 

6.281,20 

13.086,00 

7.851,50 

15.703,20 

9.421,80 

c. gravsted m. plade i plæne eller skov, 1 kisteplads 

    gravsted m. plade i plæne eller skov, 2 kistepladser 

    gravsted m. plade i plæne eller skov, 3 kistepladser  

    gravsted m. plade i plæne eller skov, urne 

3.140,65 

4.710,95 

5.757,80 

2.617,20 

6.281,30 

9.421,90 

11.515,60 

5.234,40 

9.421,95 

14.132,85 

17.273,04 

7.851,60 

12.562,60 

18.843,80 

23.031,20 

10.468,80 

15.703,25 

23.554,75 

28.789,00 

13.086,00 

18.843,90 

28.265,70 

34.546,80 

15.703,20 

Pris ved flere end 2 pladser. 

Ved 3 pladser og derover beregnes prisen som differencen mellem 2 og 3 pladser, tillagt prisen for 2 pladser.  

Beregning af en gravstedsvedligeholdelsesaftale:  
En gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris for alm. renholdelse i et år inkl. moms x antal år.  

Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale. 

Ekstra ydelser på en gravstedsvedligeholdelsesaftale beregnes som: pris ekstra ydelse pr. stk. inkl. moms x antal x antal år. 

 

8. Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel (ikke momspligtig). 

Takst for leje af kirke/kapel og kirketjener for ikke medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer. Lejen af kirke/kapel 

dækker lys, varme, slitage m.m. og kirketjener (graver/kirketjener som altid er til stede). Taksten er for en normal handling af op til 1 

times varighed. 

Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel ved begravelse og bisættelse Pris kr. 

 Leje af kirke/kapel inkl. kirketjener   2.061,60 

 + Evt. organist (2 x timekostprisen) 770,00 

 + Evt. kirkesanger (2 x timekostprisen) 770,00 

 

9. Valgmenighedsmedlemmer. 
Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssig sidestillet med ikke-medlemmer af folkekirken. (i henhold til brev fra Kirkeministeriet af 

16.10.2003 dokument nr. 153 340). 

 

10. Tilbud fra GIAS sidestilles med en faktura 
Selvom der øverst på en GIAS aftale står tilbud, så er det en pligtig aftale, som skal indbetales, for de afdelinger i kirkegårdens vedtægt, 

hvor der er obligatorisk renholdelse (legatpligt). Det er alene en teknisk betegnelse ift. Skat. 


