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Takster Landsb kirke flrde Slaselse rovsti

Geldende 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 forst6s alle personer der er medlem af folke-
kirken og har bopel inden for slagelse kommune. Medlemmer af folkekirken, boende uden for
Slagelse kommune der enten har egtefelle/sam lever/registreret partner, eller born begravet p6
kirkegSrdene iSlagelse kommune ligestilles med borgere islagelse kommune.

Medlem af folkekirken - uden for kommunen; Her forstes alle personer, der er medlem af
folkekirken, men har bopel uden for Slagelse kommune.

lkke medlem af folkekirken; Her forstAs alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset
om de har bopel iSlagelse kommune eller ei.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

(momsfri)

Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gelder s6vel ved kob af et nyt gravsted som ved
forlengelse af brugsretten, og galder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal
ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal ir det pagaldende gravsted er fredet

For ikke medlemmer afforkekirken skar der betares for en her brugsperiode for 6n
kisteplads/u rnegravsted, selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken.
Bestar gravstedet af flere pladser, forlenges brugsretten for alle gravpladser svarende til
fredningstiden javnfor kirkegirdsvedtegten for henholdsvis kiste eller urner geldende 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 kirkegirdens generelle drift _ og vedligeholdelse.

3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belaegning m.v. ved hjemfald.

Brugsperiode: En brugsperiode er p6 samme antar ir som fredningstiden for det p6gerdenoe
gravsted. Fredningstiden for en kiste er normalt 30 5r for en kiste og 10 6r for en urne. Der kan
forekomme gravsteder ved enkelte kirkegSrde, som har 40 5rs fredningstid og dette vil blive oplyst
ved anvisn ing af gravstedet
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Erhvervelse af kistegrave.

Arlig pris som gonges med det ontol dr som er lig med fredningstiden for pdgaldende gravsted

Momsfri

Erhvervelse af urnegravplads 10 6r.

Arlig pris som gonges med det ontdr 6r, som er rig med fredningstiden for pdgerdende grovsted.

Momsfri

Fornyelse. (pris angivet pr. 5r)

Fornyelse af retten til at benytte et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udlob.
undtaget er dog gravpladser i anonyme felesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i

forbindelse med en regulering af kirkegirden. Fornyelse kan ske for minimum 5 6r. En fornyelse af
gravstedet betales efter galdende takst.

Medlem af folkeklrken bosat i Slagelse kommune Kostpris Tilskud Kunde betaling
l Kistegravplads 256,0s 2 56,05 0
2 kistegravpladser \1I 1t 51,4,I4 0
Pr kistegravplads yderligere 256,05 2s6,05 0
Medlem affolkekirken bosat uden for Slagelse
KOmmune

Kostpris tsKuo Kunde beta ling

l Kistegravplads 256,05 256,05 0
2 kistegravpladser \1L 1L \14 1n 0
Pr kistegravplads yderligere 2s6,05 256,05 0
lkke-medlem af folkekirken Kostpris tsKUd Kunde betaling
l Kistegravplads 256,05 0 256,0s
2 kistegravpladser 514,1,4 0 \141L
Pr kistegravplads yderligere 256,05 0 256,0s

Mqdlem af folkekirken bosat islagelse kommune Kostpris Tilskud Kundebetaling
l Urnegravplads 79,58 79,58 0
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
kommune

Kostpris Tilskud Kunde betaling

l U rnegravplads 79,58 79,58 0
lkke-medlem af folkekirken
l urnegravplads

Kostpris Tilskud Kunde betaling
79,58 0 79,58

Medler! af folkekirken bosat i Slagelse kommune Kostpris tsKud Kundebetaling
L Kistegravplads
2 kistegra vpla d se r

256,05 256,05 0
51,4,74 514,L4 o

-lr!5Estrrp!!:y!q!€ere
urnegravplads

256,05 256,05 0
79,58 79,58 0
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Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
KOmmune

Kostpris Tilskud Kunde betaling

L Kistegravplads 256,05 2 5 6,05 0
2 kistegravpladser 51-4,r4 \14 1t 0
Pr kistegravplads yderlige re 256,05 256,05 0
U rnegravplads 79,58 79,58 0

lkke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling
l Kistegravplads 2 5 6,05 0 256,05
2 kistegravpladser 51,4,1,4 0 \14 1L
Pr kiste8ravplads yderligere 256,O5 0 256,05
U rnegravplads 79,58 0 7q q9

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

Reservation

Reservation af gravsted kan kun foretages, hvis der oprettes fle16rig aftale for gartneres ydelse for
minimum 5 6r

Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets storrelse, f.eks. kan der
valges pleje og vedligeholdelse og grandakning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges. Antalforirs- og sommerblomster kan reguleres efter onske og
gravstedets st@rrelse.

Vedligeholdelse omfatter: Som beskrevet under afsnittet med 6rlige aftaler vedr. gartneriske
yd elser.

Grandekning omfatter: Som beskrevet under afsnittet med fleririge aftaler vedr. gartneriske
vdelser.

Gartneriske ydelser.
Flerdrige aftaler. 5 irs
reservation

Kistegravsted
l gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

Kistegravsted
yderligere pr.
plads

Urnegravsted.

Vedligeholdelse 3.497,20 4.959,20 1.104,95 2.946,50
Grandekning 2.095,75 2.982,75 658,80 L.163,70
Fo16 rsblomster. 15,14 kr./stk. x 5

ar
15,14 kr./stk. x

5 ar
15,14 kr./stk. x

5 ar
15,14 kr./stk.
x 5 5r

Sommerblomster. 18,16 kr./stk. x 5 18,1"6 kr./stk. x

56r
18,16 kr./stk. x

5 ar
18,16 kr./stk.

x 5 6r
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Forirs og sommerblomster omfatter: Som beskrevet under afsnittet med 6rliee aftaler veor.
gartneriske ydelser

Arlige aftaler vedr. gartneriske ydelser.

(tnkl. Moms)

Kirkeg5rden pStager sig pligten til at udfore gartneriske ydelser pi gravsteder for folgende belob
or.5r:

Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets storrelse, f.eks. kan oer
valges pleje og vedligeholdelse og grandekning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan valges. Antalfor6rs og sommerblomster kan reguleres efter onske og

Bravstedets storrelse.

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Lugning, rivning, fejning og opsamling af l@v ca. hver 14. dag i vakstperioden.
2. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele 6ret.
3. Beskering af roser samt fjernelse af visne partier p6 beplantningen, evt. hele visne ptanter.
4. Javnlig beskering af beplantning for at fremme en harmonisk form
5. PSlagning af perlesten

Grandekning af et gravsted omfatter:

L. Visne blade fjernes inden granpdlagning

2. Gravstedet pyntes med dekorationer og border af gran

3. Pyntegrpnt fjernes om foriret og gravstedet rives/fejes

Fordrs og sommerblomster omfatter:

1. Jorden i plantegruppen losnes evt. suppleres med muldjord/spaBnum.
2. Fo16rsblomster og sommerblomster plantes og vandes lObende, afhengigt af vejret.
3. Fo16rsblomster fjernes inden juni mined og sommerblomster fjernes inden granpilagning.

Gartneriske ydelser pi Arlig
regning

Kistegravsted
1 gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

Kistegravsted
yderligere pr. plads

Urnegravsted.

Pleje og vedligeholdelse 698,24 99r,84 220,99 589,30
Grandakning 41q 1q 596,ss 13!,76 352,74
For6rsblomster pr. stk. L5,L4 L5,1.4 15,I4 L5,74
Sommerblomster pr. stk. 18,1-6 18,76 18,16 18,16
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KirkegSrden pitager sig ud over de navnte ydelser mange andre opgaver, herunder anleg af
gravsted, omlagning af travsted, setning af plantekumme m.m. Man kan henvende sig til
graveren for indhentning af pris eller tilbud pi den enkelte opgave.

Timepris gartnere 369

Fleririge aftaler vedr. gartneriske ydelser:

Inkl. Moms.

Fleririge aftaler. Kirkegirden pdtager sig pligten til at udfOre gartneriske ydelser pi gravsteder for
en hel brugsperiode mod betaling af fOlgende belOb:

Der kan valges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets storrelse, f.eks. kan oer
valges pleje og vedligeholdelse og grandekning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges.

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Alle ydelser som er beskrevet under pleje og vedligeholdelse 6rlig aftale.
2. Fornyelse af forvoksede eller udgdede planter
3. opretning af belegning og gravminde ved jordsatning
4. G0dskning og vanding af beplantning under etableringsfasen.

Gravsteder med obligatorisk betaling

Pleje og vedligeholdelse. For en gravplads med plade igras eller lignende betales for pleje og
vedligeholdelse ien fred ningsperiode f6lgende be16b.

Gartneriske ydelser. Flerlrige
aftaler. Pris pr. 6r.

Kistegravsted
1 gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

Kistegravsted
yderligere pr.
plads

Urnegravsted.

Pleje og vedligeholdelse 698,24 99I,84 220,99 589,30
Grandakning 4L9,I5 596,55 1.31.,76 352,74
Fordrsblomster. 15,14 L5,14 15,L4 L5,t4
Sommerblomster. l-8,16 18,16 18,16 18,16

Gartneriske ydelser. 1 kistegravplads med plade el.
lignende (pris pr. 5r)

1 urnegravplads med plade el.
lignende (Pris pr. 3r)

Pleje og vedligeholdelse 588,25 588,2s
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Pleje og vedligeholdelse omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele 6ret.
2. Sl5ning af gras ca. 1. gang ugentligt i vakstsasonen.
3. Omr6det med gange luges, rives og lov opsamles ca. hver 14. dag hele vekstsesonen.
4. Beskaring og formgivning af beplantning.
5. Graskanter om sten tilskeres 1 gang erligt.

Pleje og vedligeholdelse. For en gravplads iAnonym Fallesgrav betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode folgende belob.

Pleje og vedligeholdelse omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele 6ret
2. Sl6ning af gres ca. 1 gang ugentligt i vekstsesonen
3. omrSdet med gange luges, rives og l6v opsamles ca. hver 14. dag hele vekstsesonen.
4. Beskering og formgivning af beplantning.

BEGRAVELSE OG URNENEDSATTETSE

Momsfri

Gravning. For gravning, tilkastning og pranering af en grav betares forgende berob.

Gartneriske ydelser 1 Kistegravplads (Pris pr. ir) 1 urnegravplads (Pris pr. ir)

Pleje og vedligeholdelse 352,74 352,74

Medlem af folkekirken bosat i Slagelse kommune Kostpris Tilskud Kunde betaling
a/oksengrav 3.529,54 0 3.529,54
Voksengrav dobbelt dybde
Ba rn egrav
Urnegrav
Urnegrav i dobbelt dybde

7.059,08 0 7.059,08
1-.175,49 0 ].775,49
s88,25 0 588,25

L.776,57 0 r.L76,51.
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse komnrune Kostpris Tilskud Kunde betalingviksgr€Ig!--
Voksengrav dobbelt dybde
Ba rn egrav
Urnegrav
Urnegrav i dobbelt dybde

3.529,54 0 3.529,s4
7.059,08 0 7.059,08
1.775,49 U L775,49
588,25 0 588,25

1-.I7 6,5I 0 1.L76,5L
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t.I75,49

r.L76,57

Begravelse omfatter:

1. EW. 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. 6 mdr.).

Urnenedsattelse.

Urnenedsattelse Omfatter:

1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belegning
2. Gravning og tilkastning af urnegrav
3. Assistance ved nedsetning af urne.
4. Evt. plantning af opgravede planter/reetablering af belegning.
5. Opretning og efterfyldning med jord.

Afslutning: Taksterne ved Landsbykirkegarde, slagelse provsti er grundtakster pr. 1. januar 2019,
som reguleres en gang Srligt.

Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet p6 baggrund af kirkeministeriets
vejfedning af 29. maj 2009, dokumentnr.: 559642/O9 vedrorende kirkeg6rdstakster.

Tillag for urnenedsattelse uden for normal
ibningstid

1.r8t,70

Urneneds€ttelse med folge lOrdag
(Kun fd$te lordag i mdneden)

L.LAL70


