Kirkegårdstakster
2021
Folkekirkens kirkegårde i Bornholms 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 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 for kistegrave er fastsat til 20 år, dog er fredningstiden 30 år for kistegrave på Bodilsker og Østermarie kirkegårde. Fredningstiden for urnegrave er fastsat til 10 år på alle kirkegårde.

Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelige vedligeholdelse i hele
fredningsperioden. Menighedsrådet kan påtage sig renholdelse ved oprettelse af en skriftlig aftale
herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster.

Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger
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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 graveren/kirkegårdslederen.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.
Erhvervelse

Folkekirkemedlem
Ikke folkekirkemedlem

Kistegravsted
1 plads
20 år
30 år

Kistegravsted
2 pladser
20 år
30 år

Kistegravsted
3 pladser og derover
20 år
30 år

Urnegravsted
10 år

1.480

2.220

2.334

3.501

3.186

4.779

375

14.800

22.200

23.340

35.010

31.860

47.790

3.750

FORNYELSE AF BRUGSRET:
Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet efter fredningsperiodens udløb kan gravstedet
fornyes. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt.
Fornyelse kan efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere periode end 5 år.

BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
Begravelse
Folkekirkemedlem
Ikke folkekirkemedlem

Kistebegravelse

Kistebegravelse,
barnegrav

Urnenedsættelse

6.790,00

3.395,00

705,00

6.790,00

3.395,00

705,00

ANLÆG / NEDLÆGGELSE AF GRAVSTEDER
ANLÆG:
Indretning af gravstedet skal ske under hensyntagen til kirkegårdsvedtægtens 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 kirkegårdens personale mod betaling. Der skal
tillige påregnes omkostning til bortskaffelse af gravminde.
Gældende timepris er oplyst på side 5

Side 2

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDET
1-årige aftaler
Alle priser er inklusive moms

Gravstedsindehavere kan selv varetage et gravstedets vedligeholdelse. Dog ikke ved gravstedstyper, hvor der
er obligatorisk indbetaling for renholdelse og vedligeholdelse. Dette er blandt andet tilfældet hvis man vælger
et gravsted placeret i græs.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården. Alle opgaver udført af kirkegården afregnes efter regning.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Gravsteder holdes rene for uønsket bevoksning, opretning efter jordsætning, grus, rensning af gravminder,
beskæring, gødning, fjernelse af buketter m.v. og vanding.

Pleje og vedligeholdelse

Kistegravsted

Urnegravsted

Gravpladser

pr. år

(1101)

1 Kisteplads

1.445,00

(1102)

2 Kistepladser

1.910,00

(1114)

3 Kistepladser og derover

2.160,00

(1121)

Urnepladser

825,00
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UDVIDET PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
LEGAT / GIAS-aftaler
Alle priser er inklusive moms

UDVIDET PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:
Udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter renholdelse, fornyelse af udgåede/forvoksede planter, rydning/
omlægning ved begravelser, omlægning af gravsted, rydning ved udløb af fredningstid.

Det kan også vælges at medregne grandækning i den samlede betaling for fredningsperioden.
Beløbet findes ved at tage taksten for de pågældende ydelser man ønsker og gange det med det antal år der
skal betales for.

Vedligeholdelse
Kistegravsted

Gravpladser
1 kisteplads
2 kistepladser
3 kistepladser
(1214)
eller derover
(1221) Urnepladser
(1201)
(1202)

Urnegravsted

Fredningstid Fredningstid Fredningstid
kiste (20 år) kiste (30 år) urne (10 år)
1.590,00
31.800,00
47.700,00
2.100,00
42.000,00
63.000,00

Pr. år

2.375,00

47.500,00

71.250,00

905,00

9.050,00

GRAVSTEDER MED OBLIGATORISK PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:
Er der tale om et gravsted eller urneplads i en fællesgrav er det obligatorisk at betale for pleje og vedligeholdelse i hele fredningsperioden.
Obligatorisk pleje og
Gravpladser
vedligeholdelse
Fællesplæne
(2051) 1 urneplads
(anonymt)
(2061) 1 kisteplads
Græsgravsted med
sten/plade

Pr. år

Fredningstid
kiste (20 år)

Fredningstid
kiste (30 år)

433,00
859,00

4.330,00
17.180,00

25.770,00

(2074)

1 urneplads

578,00

(2081)

1 kisteplads

965,00

19.300,00

28.950,00

(2082)

2 kistepladser

1.300,00

26.000,00

39.000,00
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Fredningstid
urne (10 år)

5.780,00

BLOMSTER og GRANDÆKNING
Alle priser er inklusive moms

FORÅRS– OG SOMMERBLOMSTER
Kirkegården kan mod betaling plante forårs– og sommerblomster på gravstedet.
Efter endt sæson fjernes de plantede blomster af kirkegården.
Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger.

GRANPÅLÆGNING
Kirkegården kan mod betaling lægge gran på gravstedet.
Efter vinteren fjernes det pålagte gran af kirkegården.
Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger
Granpakker

Pr. år.

Pakke 1

(5321)

280,00

Pakke 2

(5322)

425,00

Granpålægning Pakke 3

(5323)

580,00

Pakke 4

(5324)

850,00

Pakke 5

(5325)

1.040,00

Urnegravsted

(5321)

280,00

SÆRLIGE YDELSER
Timeløn for arbejder på kirkegården (7005) kr. 467,00

Taksterne reguleres hvert år den 1. januar
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