
 

Blomster: Det koster 25 kr. for et sæt forårs/sommerblomster. Om-
kring 1. april plantes der forårsblomster og omkring 1. juni sommer-
blomster. Minimum 4 sæt. 
 
Grandækning: Grandækning koster brutto 50 kr. pr. kg. incl. moms.  
 
Gravsteder inddelt i kategorier: 
 
Årlig K1 K2 K3 K4 
Gravsteder 5 blomster 

2 kg gran 
7 blomster 
5 kg gran 

14 blomster 
10 kg gran 

21 blomster 
15 kg gran 

Stedmoder 
& Isbegonia 

126 kr. 176 kr. 352 kr. 528 kr. 

Gran 101 253 kr. 506 kr. 759 kr. 
 
Stigning:  0,5% i 2015 
 

Andre ydelser: 
• Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter af-

tale. 
• Der kan være obligatorisk krav om køb af forkant til gravsted. 

Reetablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse og ned-
læggelse påhviler gravstedslejer. 

 
Timeløn: 
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, bereg-
nes en timeløn på 379,00 kr. incl. moms. 
 
  
Omkostninger ved bisættelse/begravelse  
Nedennævnte ydelser er momsfrie. 
 Medlemmer Ikke medlem-
mer 
Begravelse – voksengrav 0 kr. 3.619 kr. 
   
Begravelse – barnegrav 0 kr. 1.009 kr. 
   
Urnenedsættelse 0 kr. 793 kr. 
   
Pyntning af kirken Efter regning Efter regning 

 

 

Kirkegårdstakster 
 

Bylderup Kirkegård & sogn 
Aabenraa Provsti 

 
 

 

 
 
 

TAKSTOVERSIGT 
2014 - 2015 



Leje af gravsted: 
Prisen dækker den første fredningsperiode for gravstedet, hvilket vil sige 10 år 
for et urnegravsted og 25 år for et kistegravsted. 
Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ske på et åremål, dog min. 5 år. 
Gravstedsleje og fornyelse er gratis hvis afdøde var medlem af folkekirken. 
 
Erhvervelse/fornyelse af gravsteder: 
For erhvervelse og fornyelse skal der ikke erlægges moms. 

         Erhvervelse af gravsted  Fornyelse 
 
Gravsteder 

Medlemmer: 
 

Ikke medlemmer: 
Første frednings-
periode 

pr. år efter-
følgende 

1 kistegravplads 0 kr. 3.586 kr. 145 kr. 
2 kistegravpladser 0 kr. 7257 kr.  290 kr. 
Yderlig pr. kisteplads 0 kr. 1261 kr. 50 kr. 
Urnegrav 0 kr. 549 kr.  55 kr. 
Urneplads i plæne 0 kr.  549 kr. 55 kr. 
Kiste i plæne m. plade 0 kr. 3.586 kr. 145 kr. 
2 kister i plæne m/p 0 kr.  7.257 kr. 290 kr. 
Kiste anonym plæne 0 kr. 3.586 kr. 145 kr. 
 

Obligatorisk vedligeholdelse: 
For nedennævnte gravpladser skal der tegnes  
legataftale, som gælder i gravpladsens frednings- 
periode. 

Legataftale, incl. 
moms 
  

Kiste i plæne (anonym)  5.779 kr. 
Kiste i plæne m/plade, (1 gravplads)  6736 kr. 
Kiste i plæne m/plade (2 gravpladser)  9.938 kr. 
Urne i plæne (anonym)  1.980 kr. 
Urne i plæne m/plade (2 urner)  2.301 kr. 

Obligatorisk hækvedligeholdelse: 
 

For alle gravsteder med hæk skal ved erhvervelse betales obligatorisk  
vedligeholdelse i hele fredningstiden, samt ved forlængelser. 
 

Legataftale, incl.    
moms  

1 plads kistegravplads 115kr. 2.875 kr. 
2 plads kistegravplads 174kr. 4.347 kr. 
Yderlig pr. plads udover 2 22kr. 553 kr. 
Urne gravplads eller barnegrav 54kr. 540 kr. 
Kiste i plæne (fællesgrav) med baghæk 54kr. 540 kr. 
Urne i plæne m/sten med baghæk 27kr. 266 kr. 

 
Vedligeholdelse af gravsteder: 
Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, 
med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse. 
Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem en årlig 
afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt ”legataftale”): 
 
Årlig: 
 
Gravsted med 1 kisteplads                                                     771 kr. 
Gravsted med 2 kistepladser  1.105 kr. 
Yderlig pr. plads udover 2  169 kr. 
Urne gravplads   658 kr. 
Urnegravplads 1m² m. plade og grus      379 kr. 
 
 
Legat: 
 
1 kisteplads 25 år 19.275 kr. 
2 kistepladser  25 år 27.625 kr. 
Yderligere pr. plads udover 2 25 år 4.225kr. 
Urne gravplads 10 år 6.580 kr. 
Urnegravplads 1m² m. plade og grus 10 år 3.790 kr. 

 
  
 
 
 
 
 

Tegning af legataftale: 
 

Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse m.v. af gravsteder. Mini-
mum 5 år. Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år). 
 
Vedligeholdelse: Omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet vedli-
geholdelse af stenkanter og bed m.v. Der kan forekomme mindre udgifter til 
klargøring ved oprettelse af aftale. 
 

 
Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen desuden: 
 

� Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter  
� Opretning efter jordsætning  
� Supplerende pålægning af grus  
� Rensning for alger og opretning af gravminder 

 


