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Kirkegårdstakster 

Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti 

 

Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. 

Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et særligt 

tilhørsforhold til den kirkegård eller til det sogn. 

  

Kirkegårdene drives af det lokale menighedsråd, som udarbejder en vedtægt for 

kirkegården. Kirkegårdsvedtægten beskriver kirkegårdens brug, fredningstider, 

ordensregler, takster med mere. 

  

Fredningstiden er fastsat til 10 år for urner og 25 år for kister på alle kirkegårde, 

med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

 

Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelige 

vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Menighedsrådet kan påtage sig ren-

holdelse ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårds-

vedtægten fastsatte takster. 
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IKKE medlem af Folkekirken 

Gebyr for forlængelse 

  

Kistegravsted Kistegravsted Kistegravsted Urnegravsted 

1 plads 2 pladser 3 pladser og derover   

Erhvervelse 20985,73 39562,28 58139,08 5562,092 

Årlig fornyelse 0,00 0,00 0,00 0,00 

ANLÆG / NEDLÆGGELSE AF GRAVSTEDER 

Alle gravstedstyper: 326,66 

ANLÆG: Indretning af gravstedet skal ske under hensyntagen til kirke-
gårdsvedtægtens bestemmelser. Hvis gravstedsindehaver ikke selv ønsker 
at anlægge gravstedet, kan arbejdet udføres af kirkegårdens personale 
mod betaling.  

NEDLÆGGELSE: Nedlæggelse af gravsteder kan ligeledes udføres af kirke-
gårdens personale mod betaling. 

Gældende timepris  er oplyst på side 4 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE   
(fritaget for moms) 

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse 
af kister eller urner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til grave-
ren/kirkegårdslederen. 

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnened-
sættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et grav-
stedsbrev. 

Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet, efter fredningsperiodens ud-
løb betales et gebyr for forlængelse af gravstedet. Gebyret er fast uanset hvor man-
ge år gravstedet forlænges. 
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Gebyr for forlængelse 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE   
(fritaget for moms) 

Folkekirkemedlemmer 

  

Kistegravsted Kistegravsted Kistegravsted Urnegravsted 

1 plads 2 pladser 3 pladser og derover   

Erhvervelse 0,00 0,00 0,00 0,00 

Årlig fornyelse 0,00 0,00 0,00 0,00 

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse 
af kister eller urner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til grave-
ren/kirkegårdslederen. 

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnened-
sættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et grav-
stedsbrev. 

ANLÆG / NEDLÆGGELSE AF GRAVSTEDER 
ANLÆG: Indretning af gravstedet skal ske under hensyntagen til kirke-
gårdsvedtægtens bestemmelser. Hvis gravstedsindehaver ikke selv ønsker 
at anlægge gravstedet, kan arbejdet udføres af kirkegårdens personale 
mod betaling.  

NEDLÆGGELSE: Nedlæggelse af gravsteder kan ligeledes udføres af kirke-
gårdens personale mod betaling. 

Gældende timepris  er oplyst på side 4 

Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet, efter fredningsperiodens ud-
løb betales et gebyr for forlængelse af gravstedet. Gebyret er fast uanset hvor man-
ge år gravstedet forlænges. 

Alle gravstedstyper: 326,66 
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Begravelse og urnenedsættelser 

Særlige ydelser 

Kistebegravelse: 3.923,37 

Urnenedsættelse: 647,15 

 
 

 

Timeløn for arbejder på kirkegården:  kr.    408,32 inkl. moms 

Brug af kirke inklusive kirkebetjening- ikke medlemmer: 2.814,72 kr.  
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PLEJE OG VEDLIGEHOLD AF GRAVSTEDER 

1-årige aftaler 

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets 
sømmelige vedligeholdelse.  
 
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod 

betaling. 

(jf kirkegårdsvedtægten §17, stk. 1 og § 18, stk. 2) 

  Gravpladser Pr. år (inkl. moms) 

Kistegravsted 1 kisteplads 808,93 

  2 kistepladser 1.213,39 

  3 kistepladser og derover 1.415,67 

Urnegravsted Hele gravstedet 606,69 

Kombination af   

plæne og anlæg 1 pr. plads 508,51 

Naturanlæg 1 plads 408,33 

Pleje og vedligehold: 

Pleje og vedligehold omfatter renholdelse for ukrudt, vanding, fjernelse af 

nedfaldne blade og  lettere beskæring af kantplanter. Øvrigt arbejde, som 

f.eks. udskiftning af ral eller planter udføres , opretning efter jordsætning, 

genopretning af gravminder m.v. faktureres efter timepris. 
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UDVIDET PLEJE OG VEDLIGEHOLD  

LEGAT / GIAS-aftaler 

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets 
sømmelige vedligeholdelse.  

 

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod 

betaling. 

(jf kirkegårdsvedtægten §17, stk. 1 og § 18, stk. 2) 

VEDLIGEHOLHOLDELSE: 

Vedligeholdelse omfatter ud over almindelig renholdelse følgende arbejder: 

Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, 

opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af 

gravminder. 

Ved indgåelse af  aftale for vedligeholdelse af gravsteder indgår gravstedsin-

dehaverene en GIAS-aftale om vedligeholdelse. 

  Gravpladser 
Pr. år (inkl 

moms) 
25 år 10 år 

Kistegravsted 1 kisteplads 911,00 22.774,91   

  2 kistepladser 1.519,61 37.990,27   

  3 kistepladser og 1.721,91 43.047,67   

Urnegravsted Hele gravstedet 759,81  7.598,05 

Kombination af     

plæne og anlæg 1 kisteplads 559,52 13.988,03 5.595,21 
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FORÅRS– OG SOMMERBLOMSTER 

Forårsblomster Pr. stk. 15,33 

Sommerblomster  Pr. stk. fra 17,98 

Granpålægning 

Grandækning 

 Gravpladser  Pr. år.  

1 kisteplads 454,16 

2 kistepladser 908,31 

3 kistepladser 1.362,50 

Urne-/barnegravsted 329,64 

Kirkegården kan mod betaling lægge gran på gravstedet. Efter vinteren fjer-

nes det pålagte gran af kirkegården. 

Kirkegården kan mod betaling plante forårs– og sommerblomster på grav-

stedet. Efter endt sæson fjernes de plantede blomster af kirkegården. 

Partiel grandækning 

 Gravpladser  Pr. år. 

1 kisteplads 225,36 

2 kistepladser 450,73 

3 kistepladser 676,09 

Granpyntning med 
flere slags gran 

 Gravpladser  Pr. år. 

1 kisteplads 389,72 

2 kistepladser 779,44 

3 kistepladser 1.169,16 

Urne-/barnegravsted 274,16 
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Horsens Provsti & Provstiudvalg 
Rådhustorvet 21, 2 sal 

8700 Horsens 
 

Horsens.provsti@km.dk 
Telefon: 7564 1818 

 
 

 www. Horsensprovsti.dk  
 
 


