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Takster Landsb kirkeefirde Slaselse rovsti
Galdende for Landsbykirkegirde i Slagelse provsti
Indledning. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og urnenedsattelse, Benyttelse af kapelsale er
opdelt i 3 takstgrupper.
Medlem af folkekirken - Slagelse kommune; Her forstis alle personer der er medlem af folkekirken og har bopel inden for Slagelse kommune. Medlemmer af folkekirken, boende uden for
Slagelse kommune der enten har egtefelle/samlever/registreret partner, eller born begravet p6

kirkegirdene iSlagelse kommune ligestilles med borgere islagelse kommune.
Medlem af folkekirken - uden for kommunen; Her forstds alle personer, der er medlem af
folkekirken, men har bopel uden for Slagelse kommune.
lkke medlem af folkekirken; Her forstis alle personer, der ikke er medlem af folkekirken,
uanset
om de har bopal islagelse kommune eller ej.
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

(momsfri)
Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gelder s6vel ved kob af et nyt gravsted
som ved
forlengelse af brugsretten, og gelder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse gravsted
af
ske for en hel brugsperiode, svarende

skal

til samme antal 6r det pAgeldende gravsted er fredet

For ikke medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode
for 6n

kisteplads/urnegravsted, selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem
af folkekirken.
Bestir gravstedet af flere pladser, forlenges brugsretten for alle gravpladser
svarende til
fredningstiden javnfor kirkeg6rdsvedtagten for henholdsvis kiste eller
urner galdende fra det 6r,
gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken.
Erhvervelse af et gravsted omfatter:
1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted.
2. Gravstedets andel af kirkegdrdens generelle drift

-

og vedligeholdelse.

3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belagning m.v.
ved hjemfald.
Brugsperiode: En brugsperiode er p6 samme antal 5r som fredningstiden
for det p6geldende
gravsted' Fredningstiden for en kiste er normalt 30 5r for
en kiste og 10 6r for en urne. Der kan
forekomme gravsteder ved enkelte kirkegarde, som har 40 6rs fredningstid
og dette vil blive oplyst
ved anvisning af gravstedet
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Erhvervelse af kistegrave.

Arlig

pris som gonges med det

ontol dr som er lig med fredningstiden for pdgeldende grovsted
Momsfri

Medlem af folkekirken bosat islaeelse kommune
1 Kistegravplads

2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere

Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
kommune
L Kistegravplads

2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere

lkke-medlem af folkekirken

l

Kistegravplads

2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere

Kostpris
254,78
51L,58
254,78
Kostpris

Tilskud
254,78
254,78
Tilskud

Kunde betalins
0
0
0
Kunde betaling

254,79

254,78

0

511,58
254,78
Kostpris
254,79

511,59
254,78
Tilskud

0
0

5r.1",58

0
0
0

5L1,58
254,79

Erhvervelse af urnegravplads 10

l" Urnegravplads

Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
kommune
L Urnegravplads

lkke-medlem af folkekirken
L urnegravplads

5r.1,58
254,79

ir.

Arlig pris som ganges med det ontol dr, som er lig med
fredningstiden

Medlem af folkekirken bosat islagelse kommune

Kunde betaling
254,78

for

pdgeldende gravsted.

Kostpris

Tilskud

Kundebetaline

79,r9

79,L9
Tilskud

0
Kunde betaling

79,t8

79,1"8

Kostpris
79,19

Tilskud

0
Kunde betaling
79,18

Kostpris

Fornyelse. (pris angivet pr.

0

lr)

Fornyelse af retten til at benytte et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens
udlob.
Undtaget er dog gravpladser i anonyme fellesgrave samt gravsteder, der
skal inddrages i
forbindelse med en regulering af kirkeg6rden. Fornyelse kan ske for minimum
5 6r. En fornyelse af
gravstedet betales efter galdende takst.
Medlem af folkekirken bosat i Slagelse kommune
L Kistegravplads

2 kistegravpladser
Pr kistegravplads ydqrligere
urnegravplads

Kostpris
254,79
511,59
254,79
78,86

Tilskud
254,78
511,59
254,79
79,96

Kundebetaline
0
0
0
0

kirke

rovsti

Medlem af folkekirken bosat uden for Stagetse
kommune

lkke-medlem af folkekirken

Fornyelse af gravstedet omfatter: Gravstedets
andel af kirkeg6rdens generelle drift- og

vedligeholdelsesudgifter.

Reservation
Reservation af gravsted kan kun foretages
safremt der oprettes flerarig aftale for gartneres ydelse

for minimum 5 6r

Gartneriske ydelser.
Fleririge aftaler. 5 irs
reservation
Vedligeholdelse
Grandakning
Forirsblomster.

Sommerblomster.

Kistegravsted
gravplads

l

Kistegravsted
2 gravpladser

Kistegravsted
yderligere pr.

Urnegravsted.

plads

3.473,95

2.08s.30

r),uo

Kr./stK. x 5
Ar

r6,u/

Kr./stK. x 5

6r

4.934.s5
2.967,90
15,05 kr./stk. x

5ar
18,07 kr./stk. x

5ar

1,.099,45

655,50
15,06 kr./stk. x

55r
18,07 kr./stk. x

2.93L,95
1..754,95

15,06 kr./stk.

x55r
18,07 kr./stk.

56r

x56r
uer Kan vetges
velges mellem de Sartneri
velges pleje og vedligeholdelse og grandekning
eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle yderser kan varges. Antar forirs
og sommerbromster kan regureres efter
onske og
gravstedets st6rrelse.
vedligeholdelse omfatter: som beskrevet
under afsnittet med irlige aftaler vedr. gartneriske
ydelser.

Grandakning omfatter: som beskrevet under
afsnittet med fle16rige aftaler vedr. gartneriske
ydelser.
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Forirs og sommerblomster omfatter: Som beskrevet under afsnittet med 6rlige aftaler vedr.
gartneriske ydelser

Arlige aftaler vedr. gartneriske ydelser.
(lnkl. Moms)
Kirkeg6rden pdtager sig pligten til at udfore gartneriske ydelser pd gravsteder for f6lgende belob
pr. 6r:
Gartneriske ydelser p6
regning

irlig

Kistegravsted
l gravplads

Pleje og vedligeholdelse

Grandakning
For6rsblomster pr. stk.
Sommerblomster pr. stk.

Kistegravsted

694,77
4L7,06

986,91
593,58

1.5,06

l_5,06

Kistegravsted
yderligere pr. plads
zLg,gg
131,10
15,06

L8,07

L8,07

lg,o7

2 gravpladser

Urnegravsted.

L8,07

586,37
350,99
15,06

Der kan valges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets
storrelse, f.eks. kan der
velges pleje og vedligeholdelse og grandekning eller pleje og vedligeholdelse
og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges. AntalforSrs og sommerblomster kan
reguleres efter gnske og
gravstedets st0rrelse.
Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

7.
2.

3'
4.

5.

Lugning, rivning, fejning og opsamlin g af l4v ca. hver 14.
dag i vekstperioden.
Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge here 6ret.

Beskering af roser samt fjernelse af visne partier p5 beplantningen,
evt. hele visne planter.
Jevnlig beskering af beplantning for at fremme en harmonisk
form
P6lagning af perlesten

Grandakning af et gravsted omfatter:

L.

2.
3.

Visne blade fjernes inden granp6legning
Gravstedet pyntes med dekorationer og border af gran
Pyntegront fjernes om for6ret og gravstedet rivesfejes

Forirs og sommerblomster omfatter:

1.

2'
3'

Jorden i plantegruppen rosnes evt. suppreres med murdjord/spagnum.
ForSrsblomster og sommerblomster plantes og vandes
tobende, afhengigt af vejret.
For6rsblomster fjernes inden juni m6ned og sommerblomster
fjernes inden granpdtegning.
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Kirkegirden pitager sig ud over de navnte ydelser mange andre opgaver,
herunder anleg af
gravsted, omlagning af gravsted, satning af plantekumme
m.m. Man kan henvende sig til
graveren for indhentning af pris eller tilbud pi den enkelte
opgave,

Fleririge aftaler vedr. gartneriske ydelser:
Inkl. Moms.
Fler6rige aftaler' Kirkeg6rden pitager sig pligten
til at udfore gartneriske ydelser p6 gravsteder for
en hel brugsperiode mod betaling af folgende belOb:
Ga rtneriske ydelser. Fler6 rige
aftaler. Pris pr. 5r.

Pleje og vedligeholdelse
Grandakning
Forirsblomster.
Sommerblomster.

Kistegravsted
gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

b94,77
417,06

985,91.

2rg,gg

593,59
15,06
L8,07

131,10
15,06

586,37
350,99
15,06

rg,o7

L8,O7

l

15,(.16

L8,O7

Kistegravsted
yderligere pr.
plads

Urnegravsted.

Der kan valges mellem de gartneriske ydelser
inden for gravstedets st@rrelse, f.eks. kan der
valges pleje og vedligeholdelse og grandakning
eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges.
Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1.

Alle yderser som er beskrevet under preje
og vedrigehorderse 6rrig aftare.
Fornyelse af forvoksede eller udgiede planter

2.
3. opretning af belegning

4'

og gravminde ved

jordsetning

G,dskning og vanding af beprantning under
etabreringsfasen.

Gravsteder med obligatorisk betaling
Pleie og vedligeholdelse' For en gravplads
med plade i gres eller lignende betales
for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode folgende
belOb.

1 kistegravplads med plade el.

L urnegravplads med plade el.
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Pleje og vedligeholdelse omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. L gang ugentligt hele 6ret.
2. Slining af gras ca. 1 gang ugentligt i vekstsasonen.
3. omridet med gange luges, rives og lov opsamles ca. hver 14. dag hele vakstsasonen.
4. Beskering og formgivning af beplantning.
5. Graskanter om sten tilskeres l gang 6rligt.
Pleie og vedligeholdelse. For en gravplads i Anonym Fatlesgrav betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode folgende belOb.
Gartneriske ydelser

1 Kistegravplads (Pris pr. 5r)

Pleje og vedligeholdelse

1 urnegravplads (Pris

350,99

pr.6r)

350,99

Pleje og vedligeholdelse omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1. gang ugentligt hele 6ret
2. SlSning af gras ca. 1 gang ugentligt i vakstsesonen

3' omrddet med gange luges, rives og lov opsamles ca. hver 14. dag hele vakstsesonen.
4. Beskaring og formgivning af beplantning.
BEGRAVELSE OG URNENEDSATTELSE

Momsfri
Gravning. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales folgende
belob.
Medlem af folkekirken bosat iSlaeelse kommrn"
Voksengrav
voKsengrav dobbett ctybde
Barnegrav
Urnegrav

urnegrav I ooooett dybde
Voksengrav
veK5engrav ooooett oyode

Barnegrav
Urnegrav

urnegray I ooooen oyocle

Kostpris

Tilskud

Kunde betaling

3.511,99
7.023,97
L.L69,64
585,32

0

3.511,99
7.423,97
L.L69,64
585,32

0

t.L70,66

0
0
0

1.t70,66

Kostpris

Tilskud

Kunde betaline

3.511,99
7.023,97
L.L6g,64
585,32

0
0
0

r.L70,66

0

3.511,9g
7.023,97
1.169,64
585,32
L.L70,66

0
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lkke-medlem af folkekirken

Voksengrav
Voksengrav dobbelt dybde
Barnegrav
Urnegrav
Urnegrav i dobbelt dybde

Kostpris

Tilskud

Kunde betalins

3.511,98
7.023,97
L.L69,64
585,32

0
0
0
0
0

3.511,98
7.023,97
L.169,64
585,32

t.L70,66

L.t70,66

Begravelse omfatter:

L. Evt. nedtagning af monoment samt rydning af beplantning og belagning
2. Gravning og tilkastning af grav
3. Oprydning og klargoring af materiel
4. opretning og efterfyldning med jord (ca. G mdr.).
Urnenedsettelse.
Tilleg for urnenedsattelse uden for normal
6bningstid
Urnenedsattelse med f6lge lordag
(Kun f4rste lOrdag i mdneden)

L.t75,92
L.r75,92

Urnenedsattelse Omfatter:

L. Evt. opgravning af beplantningfjernelse
2. Gravning og tilkastning af urnegrav
3. Assistance ved nedsatning af urne.

af belegning

4. Evt. plantning af opgravede
5.

planter/reetablering af belegning.
Opretning og efterfyldning med jord.

Afslutning: Taksterne ved Landsbykirkegdrde, Slagelse provsti er grundtakster pr. L. januar 2OL9,
som reguleres en gang Srligt.
Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet pi baggrund af kirkeministeriets
vejledning af 29. maj 2009, dokumentnr.: 559642/09 vedrOrende kirkegirdstakster.

