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Takster Slagelse Kirkegflrde

Geldende for Sct. Mikkels kirkegird og Sct. Peders kirkegird.

lndledning. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og urnenedsattelse, Benyttelse af kapelsale er
opdelt i3 ta kstgru pper.

Medlem af folkekirken - Slagelse kommune; Her forstis alle personer der er medlem af
folkekirken og har bopal inden for slagelse kommune. Medlemmer af folkekirken, boende uden
for Slagelse kommune der enten har egtefelle/sam lever/registreret partner, eller born begraver
p6 kirkegirdene iSlagelse ligestilles med borgere iSlagelse kommune.

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

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

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

(Momsfri)

Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gelder s6vel ved kob af et nyt gravsted som ved
forlangelse af brugsretten, og galder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal
ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal 6r det piigaldende gravsted er fredet

For ikke medlemmer affolkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for 6n
kisteplads/u rnegravsted, selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken.
BestSr gravstedet af flere pladser, forlanges brugsretten for alle gravpladser svarende til 20 6r for
en kiste og 10 5r for en urne fra det er, 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 kirkeg6rdens generelle drift - og vedligeholdelse.

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

Brugsperiode: En brugsperiode er pi samme antal dr som fredningstiden for det pigaldende
gravsted. Fredningstiden for en kiste er 20 dr ved Slagelse kirkegarde og 10 6r for en urne
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Erhvervelse af kistegrave 20 Ar

Momsfri

Erhvervelse af urnegravplads 10 ir

Momsfri

Res€rvation

Reservation af gravsted kan kun foretages sifremt der oprettes flerSrig aftale for gartneriske
ydelser for minimum 5 5r

Medlem af folkekirken bosat i Slagelse kommune Kostpris Tilskud Kunde betaling
l Kistegravplads 6.1s9,00 6.159,00 0
2 kistegravpladser _ 12.318,00 12.318,00 0
Pr kistegravplads yderligere 6.159,00 6.159,00 0
Medlem af folkekirken bosat uden for Slaselse
KOmmune

Kostpris Tilskud Kunde betaling

l Kistegravplads 6.159,00 3.079,50 3.079,00
2 kisteg rav p ladse r 12.318,00 6.159,00 6.159,00
Pr kistegravplads yderligere 6.159,0 3.079,50 3.079,50
lkke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling
l Kistegravplads 6.159,00 0 6.159,00
2 kistegravpladser 12.318,00 0 12.318,00
Pr kistegravplads yde rligere 6.159,00 0 6.159,00

Medlem af folkekirken bosat islagelse kommune Kostpris Tilskud Kundebetaling
l Urnegravplads 947 ,60 947 ,60 0
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
kommune

Kostpris Tilskud Kunde betaling

l Urnegravplads 947 ,60 47 3,80 473,80
lkke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling

_f !MEI9!plads 947 ,60 0 947 ,60

Gartneriske ydelser.
Fleririge aftaler. 5 6rs
reservation

Kistegravsted
l gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

Kistegravsted
yderligere pr.
plads

Urnegravsted.

Udvidet pleje og
vedligeholdelse

3.981,75 5.898,05 1.399,60 3.534,20

Granpyntning 2.394,40 3.285,05 890,70 1.717,05
For6rsblomster. 15,14 kr./stk. x 5

a(
15,14 kr./stk. x

5 5r
L5,14 kr./stk. x

5 ar
15,14 kr./stk.

x 5 ar
Sommerblomster. 18,16 kr./stk. x 5 18,16 kr./stk. x

5 ar
18,16 kr./stk. x

55r
18,16 kr./stk.

x 5 6r
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Der kan valges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets st6rrelse, f.eks. kan der
vaelges pleje og vedligeholdelse og granpyntning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges. Antalfor6rs og sommerblomster kan reguleres efter Onske oB

gravstedets stOrrelse.

Udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter: Som beskrevet under afsnittet med flerSrige aftaler
ved r. ga rtneriske ydelser.

GranpYntning omfatter: Som beskrevet under afsnittet med fle16rige aftaler vedr. gartneriske
vdelser.

Forirs og sommerblomster omfatter: Som beskrevet under afsnittet med fler6riee aftaler veor.
ga rtneriske ydelser.

Fornyelse. (pris angivet pr. ir.)

Fornyelse af retten til at benytte et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udlob.
undtaget er dog gravpladser i anonyme fallesgrave 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 folkekirken bosat iSlagelse kommune Kostprls Tilskud Kundebetaling
l Kistegravplads 307 ,95 153,98 153,98
2 kistegravpladser 615,70 307,85 307 ,85
Pr kistegravplads yderligere 307 ,95 153,98 153,98
U rne-gravplads 94,7 6 a7 4q 47 ,39
Medlem affolkekirken bosat uden for Slagelse
KOmmune

Kostpris Tilskud Kunde betaling

l Kistegravplads ?n7 qc 1q? qc 153,98
2 kistegravpladser 6L5,70 307,85 307,85
Pr kistegravplads yderligere 307,95 153,98 153,98
Urnegravpiads 94,7 6 47 lq 47 2,q

lkke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling
l Kistegravplads 2n7 qc 0 307,95
2 kistegravpladser 67s,70 0 61-5,70
Pr kistegravplads yderligere 1n7 qq 0 ?n7 0<
Urnegravplads 94,76 0 94,76

Fornyelse af gravstedet omfatter: Gravstedets andel af kirkegirdens generelle drift- og
vedligeholdelsesudgifter.
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Arlige aftaler vedr. gartneriske ydelser.

(ln kl. Moms)

Kirkegarden p6tager sig pligten til at udfore gartneriske ydelser p6 gravsteder for folgende belob
or.6r:

Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets storrelse, f.eks. kan oer
valges pleje og vedligeholdelse og granpyntning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan valges. Antal forirs og sommerblomster kan reguleres efter onske og
gravstedets st6rrelse.

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Lugning, rivning, fejning og opsamling af ltv ca. hver 14. dag i vaekstperioden.
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. P6lagning af perlesten

Granpyntnint af et gravsted omfatter:

L. Visne blade fjernes inden granpyntning.

2. Gravstedet pyntes med en dekoration som monteres pe gravstedet
3. Pyntegront fjernes om forSret og gravstedet rives/feyes

Forirs og sommerblomster omfatter:

1.. Jorden i plantegruppen losnes evt. suppleres med mu ldjord/spagn um.
2. Forirsblomster og sommerblomster plantes og vandes lObende, afhangigt af vejret.
3' Fo16rsblomster fjernes inden juni mdned og sommerblomster fjernes inden granp6lagning.

Kirkegirden pdtager sig ud over de nevnte ydelser mange andre opgaver, herunder anleg af
gravsted, omlagning af gravsted, setning af plantekumme m.m. Man kan henvende sig p6
kontoret for indhentning af pris eller tilbud p6 den enkelte opgave.

Gartneriske ydelser pi Srlig
regning

Kistegravsted
1. gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

KisteBravsted
yderligere pr. plads

Urnegravsted.

Pleje og vedligeholdelse 745,90 1103,95 L79,02 656,39
Granpyntning 342,06 469,29 L27,23 ?t? 10

Fordrsblomster. Pris/stk. 75,L4 75,74 15,1.4 1514
Sommerblomster Pris/stk. L8,16 18,16 18,16 18,16
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Fleririge aftaler vedr. gartneriske ydelser pris pr. 5r:

ln kl. Moms.

Fler6rige aftaler. Kirkegirden p6tager sig pligten til at udfore gartneriske ydelser pi gravsteder for
en hel brugsperiode mod betaling af f6lgende be16b:

Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets st@rrelse, f.eks. kan der
velges pleje og vedligeholdelse og granpyntning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan valges.

Udvidet pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Alle ydelser som er beskrevet under pleje og vedligeholdelse 6rlig aftale.
2. Fornyelse afforvoksede eller udgiede planter
3. Opretning af belagning og gravminde ved jordsetning
4. G0dskning og vanding af beplantning under eta bleringsfasen.

Gravsteder med obligatorisk betaling

Pleje og vedligeholdelse. For en gravplads med plade eller lignende betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredn ingsperiode fOlgende belOb.

Gartneriske ydelser. 1 kistegravplads med plade el.
lignende 20 6r

1 urnegravplads med plade el.
lignende 10 ir

Pleje og vedligeholdelse 74.798,60 7.399,30
Pleje og vedligeholdelse omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele iret.
2. SlSning af gras ca. l gang ugentligt ivekstsasonen.
3. Omredet med gange luges, rives og lOv opsamles ca. hver 14. dag hele vakstsesonen.
4. Beskering og formgivning af beplantning.
5. Greskanter om sten tilskeres 1 gang irligt.

Gartneriske ydelser. Fleririge
aftaler. Pris pr. Ar.

Kistegravsted
l gravplads

Kistegravsted
2 gravpladser

Kistegravsted
yderligere pr.
plads

Urnegravsted.

Udvidet pleje og
vedligeholdelse

796,35 1.r79,61. t70 0? 706,84

G ra npyntn ing 478,88 657,O7 L78,L4 343,47
For6rsblomster. Pris/stk./5r 15,I4 75,74 15,74 15,74
Sommerblomster. 3 stk./plads 18,16 18,16 1-8,L6 18,16
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Pleje og vedligeholdelse. For en gravplads i Anonym Fellesgrav betales for pleje og

vedligeholdelse ien fred ningsperiode fOlgende belOb.

Gartneriske vdelser l urnegravplads
IU AT.

Pleje og vedligeholdelse 4.713,80

Pleje og vedligeholdelse omfatte r:

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

Pleje og vedligeholdelse for en gravplads i kendt fallesgrav med bed betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode fOlgende bel6b.

Gartneriske ydelser 1 Kisteplads 20 ar
Blomster stk./plads/6r

1 urnegravplads 10 ir.
Blomster stk./plads/Ar

Udvidet pleje og
vedligeholdelse

15.701,00 7.850,50

Granpyntning 6.868,20 3.434,70
Fo16rsblomster stk./plads/5r 1q 14 't-5,'t-4

Sommerblomster 3 stk./p lads 78,t6 18,16

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

Udvidet pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Alle ydelser som er beskrevet under pleje og vedligeholdelse 6rlig aftale.
2. Fornyelse af forvoksede eller udg6ede planter

3. Opretning af belagning og gravminde ved jordsetning
4. GOdskning og vanding af beplantning under etableringsfasen.

Pleje og vedligeholdelse for en gravplads ifallesgrav med bunddekke betales for pleje og
vedligeholdelse ien fredn ingsperiode fOlgende belOb.

Gartneriske ydelser 1 Kisteplads
2U at

l urnegravplads
10 Ar.

Udvidet pleje og vedligeholdelse 15.701,00 7.850,50
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Udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele iret
2. Gravsteder og gange renholdes for ukrudt ca. hver L4 dae ivekstsasonen.
3. Beskering og formgivning af beplantning.

BEGRAVELSE OG URNENEDSATTELSE

Momsfri

Gravning. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales fOlgende belOb.

Begravelse omfatter:

1. Evt. nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belagning
2. Gravning og tilkastning af grav

3. Oprydning og klarg9ring af materiel
4. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 mdr.).

Urnenedsettefs e. lHvis urnen ikke settes en tirsdog eller torsdog)

Gebyr for aend ring af tidspun kt 190,34
Urnenedsettelse med folge lordag
(Kun farste lordag i mdneden)

L.L42,05

Urnenedsattelse Omfatter:

1. Evt. opgravning af beplantn ing/fjern else af belegning
2. Gravning og tilkastning af urnegrav
3. Assistance ved nedsatning af urne.
4. Evt. plantning af opgravede p lanter/reetablering af belegnrng.
5. Opretning og efterfyldning med jord.

Medlem af folkekirken bosat i Slagelse kommune Kostpris Tilskud Kunde betaling
Voksengrav 3.654,51 0 3.6s4,51
Ba rnegrav 7.278,77 0 7.2r8,11
U rnegrav 609,08 609,08
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse kommune Kostpris Tilskud Kunde betaling
Voksengrav 3.654,51 0 3.654,51
Ba rn egrav L.2L8,77 0 r.2L8,77
U rnegrav 609,18 0 609,r.8
lkke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling
Voksengrav 3.6s4,51 0 3.654,s1
Ba rnegrav L.2I8,77 0 7.2I8,77
Urnegrav 609,18 0 609,18
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BENYTTELSE AF KAPELSAL OG MODTAGELSESRUM.

Kapelsal og modtagelsesrum. For benyttelse af kapelsal og modtagelsesrum betales fplgende.

Benyttelse af kapelsal og modtagelsesrum omfatter:

7. KOre kisten frem til handling

2. Ordning af blomster og kranse f6r handling
3. Evt. arrangere blomster pi gravplads efter handling.

Medlem af folkekirken bosat i Slagelse kommune Kostpris I SKUO Kunde betaling
Benyttelse af kapelsa I 2.O50,73 2.O50,73 0
Benyttelse af kapelsa I 16rdag 3.O76,09 3.076,09 0
Benyttelse af modtagelsesrum 767,37 167,37 0
Benyttelse af modtagelsesrum lOrdag 76L,37 76I,37 0
Kor og organist 829,58 829,s8 0
Sarlige salmer uden for salmebogen pr. sanger 300,00 300,00
Assistancg ved modtagelse af kister efter kl. 15.00 380,68 0 380,68
Assistance ved modtagelse af kister 16rdag 1-.142,O4 0 7.L42,04
Opbevaring af kister pA k@l begravelse 504,51 504,51
Opbevaring af kister pd kpl bisattelse 504,51 504,51 0
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
kommune

Kostpris Tilskud Kunde betaling

Benyttelse af ka pelsal 2.050,73 L.025,37 LO2s,37
Benyttelse af kapelsa I l@rdag 3.076,09 1.538,05 1. s38,0s
Benyttelse af modtagelsesrum 761.,37 380,69 380,69
Benyttelse af modtagelsesrum lOrdag 767,37 380,69 380,69
Kor og organist 829,58 474,79 41.4,79
Sarlige salmer uden for salmebogen pr. sanger 300,00 0 300,00
Assistance ved modtagelse af kister efter kl. 15.00 380,68 0 380,68
Assistance ved modtagelse af kister l@rdag 7.742,04 r.742,04
Opbevaring af kister pe k6l begravelse 504,51 0 504,51
Opbevaring af kiste pe kol bisettelse uden-kommunal 504,51 202,00 302,57
lkke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betalinR
Benyttelse af ka pelsal 2.050,13 0 2.O50,73
Benyttelse af kapelsa I 16rdag 3.O76,O9 0 3.076,09
Benyttelse af modtagelsesrum 761,37 76I,37
Benyttelse af modtagelsesrum lOrdag t61,31 0 767,37
Kor og organist 829,58 0 829,58
Sarlige salmer uden for salmebogen pr. sanger 300,00 U 300,00
Assistance ved modtagelse af kister efter kl. 15.00 380,68 0 380,58
Assistance ved modtagelse af kister lOrdag LI42,04 0 7.1.42,04
Opbevaring af kister p6 kOl begravelse 504,51 0 s04,51
Opbevaring af kiste p6 kOl bisettelse 504,51 202,00 302,51
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4. Lys i stager og ringning

5. Varme og lys

6. Betjening og rengoring.

D@rene 6bnes normalt en halv time fpr handlingens start og selve handlingen mA ikke overstige en

halv time.

For handlinger hvor der ikke deltager gejstlig medvirken skal der afleveres en handlingsplan over
forlobet af handlingen til kontoret pe Sct. Peders kirkegird Hans Tausensgade 19b 4200 Slagelse.

E-mail kontor@slagelsekirkesaarde.dk .

Handlingsplanen skal indeholde punktvis, hvad der skal spilles og synges samt, hvem der taler.

Handlingsplan skal vere kontoret i hende senest 48 timer f6r handlingens start

Afslutning: Taksterne ved slagelse kirkegirde er grund-takster pr. 1. januar 2019, som reguleres
6rligt.

Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet pi baggrund af kirkeministeriets
vejfedning af 29. maj 2009, dokumentnr: 559642/09 vedrorende kirkeg6rdstakster.
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