Beder Kirkegårds takster pr. 1. januar 2021
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder:
Folkekirkemedlemmer får tilskud til erhvervelsen, der svarer til prisen for samme.
For ikke-medlemmer af folkekirken:
Kistegravsted m/ 1 plads
Kistegravsted m/ 2 pladser
Urnegravsted eller urne i fællesgrav

17.980 kr.
33.880 kr.
3.370 kr.

Fredningsperioden er den periode der skal gå fra ibrugtagning af en gravplads til den samme gravplads må
benyttes igen. Kister: 20 år – urner: 10 år. En gravplads erhverves for mindst én fredningsperiode.
Et legat er en aftale med forudbetaling af obligatoriske og evt. tilvalgte ydelser for hele fredningsperioden.
Obligatorisk legat vedr. vedligeholdelse af gravstedsindramning (hæk og stenkanter), inkl. moms:
Kistegravsted m/ 1 plads – 20 år
3.300 kr.
Kistegravsted m/ 2 pladser – 20 år
4.880 kr.
Yderligere pr. plads - 20 år
1.580 kr.
Urnegravsted - 10 år
1.050 kr.
Valgfrie ydelser på traditionelle gravsteder, inkl. moms:
Pris pr. år
Renholdelse
Grandækning
renh. + gran
Kistegravsted m/ 1 plads
969 kr.
399 kr.
1.368 kr.
Kistegravsted m/ 2 pladser
1.443 kr.
599 kr.
2.042 kr.
Yderligere pr. plads
434 kr.
200 kr.
634 kr.
Urnegravsted
732 kr.
295 kr.
1.027 kr.
Sommerblomster
pr. stk.
16,50 kr. (plantet, gødet og vandet)
Forårsblomster
pr. stk.
14,00 kr. (plantet og vandet)
Legat med ydelserne ovenfor: valgte ydelse x antal år (eks. 10 år el. 20 år)
Gravsteder med obligatorisk legat (inkl. moms) - 10 år ved urne og 20 år ved kiste:
Afd. E og J: urnegravplads i anlæg
5.770 kr.
Afd. L: 1 kistegravplads - med gran
11.540 kr.
2 kistegravpladser - med gran
23.080 kr.
Urnegravplads - med gran
5.770 kr.
Afd. H: Fællesgraven: Urnegravsted
2.680 kr.
Kistegravsted
8.580 kr.
Urnegravsted m. mindeplade i græs
5.770 kr.
Kistegravplads m. mindeplade i græs
11.540 kr.
Gravkastning (momsfri):
Voksengrav
Barnegrav
Urnenedsættelse
Lørdagstillæg: Begravelse
Urnenedsættelse
Flytning af 1 urne – internt og eksternt
Timepris for anlægsarbejde mv. (inkl. moms):

5.929 kr.
2.965 kr.
732 kr.
2.150 kr.
750 kr.
1.464 kr.
456 kr.

