Kirkegårdstakster
Folkekirkens kirkegårde i Odder 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 12 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 renholdelse ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster.
Kontakt graveren / kirkegårdslederen for nærmere oplysninger.

Side 1

IKKE medlem af Folkekirken
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.
Kistegravsted

Kistegravsted

Kistegravsted

1 plads

2 pladser

3 pladser og derover

Erhvervelse

Urnegravsted

22.116,45

40.441,52

51.183,80

4.246,36

505,52

909,94

1.213,24

303,32

Årlig fornyelse

Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet, efter fredningsperiodens udløb betales for årlig fornyelse.

BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
Kistebegravelse:

5.511,00

Urnenedsættelse:

606,21

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.

Gældende timepris er oplyst på side 7
Side 2

Folkekirkemedlemmer
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.
Kistegravsted

Kistegravsted

Kistegravsted

1 plads

2 pladser

3 pladser og derover

Erhvervelse
Årlig fornyelse

Urnegravsted

0,00

0,00

0,00

0,00

252,75

454,97

606,62

151,65

Hvis man ønsker at bevare brugsretten til gravstedet, efter fredningsperiodens udløb betales for årlig fornyelse.

BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
Kistebegravelse:

0,00

Urnenedsættelse:

0,00

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.

Gældende timepris er oplyst på side 7.
Side 3

RENHOLDELSE 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 § 19, stk. 2)

RENHOLDELSE:
Gravsteder holdes rene for uønsket bevoksning. Øvrigt arbejde, som f.eks.
udskiftning af ral eller planter udføres mod betaling.

Gravpladser
Kistegravsted

Urnegravsted

1 kisteplads

Pr. år (inkl. moms)
694,39

2 kistepladser

1.042,08

3 kistepladser

1.215,43

4 kistepladser

1.389,77

5 kistepladser

1.563,12

2 urnepladser

540,08
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VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
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 § 19, 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 gravstedsindehaverene en GIAS-aftale om vedligeholdelse.
Gravpladser
Kistegravsted

Urnegravsted

1 kisteplads

Pr. år (inkl
moms)

25 år

790,58

19.764,50

2 kistepladser

1.138,27

28.456,75

3 kistepladser

1.311,62

32.790,50

4 kistepladser

1.488,97

37.149,25

5 kistepladser

1.656,31

41.407,75

2 urnepladser

690,38
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12 år

8.284,56

OBLIGATORISK VEDLIGEHOLDELSE
LEGAT / GIAS aftaler
OBLIGATORSK VEDLIGEHOLHOLDELSE:
Nogle typer gravsteder er belagt med et servitut, der gør det obligatorisk at
betale kirkegården for vedligeholdelse af gravstedet. Ved erhvervelsen af
gravstedet betales der forud for vedligeholdelse af gravstedet for en fredningsperiode. Fredningsperioden er 25 år for kister og 12 år for urner.
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.

Gravpladser

Fællesplæne

1 kisteplads
2 kistepladser

Kistegravsted
25 år
12.650,25
18.962,75

1 urneplads
2 urnepladser

3.791,52
5.232,36

1 kisteplads
2 kistepladser
Fællesplæne MED STEN/
1 urneplads
PLADE
2 urnepladser

13.902,75
20.841,50

1 kisteplads
Kombinationsgravsteder 2 kistepladser

16.107,25
24.123,25
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Urnegravsted
12 år

4.172,28
5.759,52
7.731,48
11.579,16

FORÅRS– OG SOMMERBLOMSTER
Kirkegården kan mod betaling plante forårs– og sommerblomster på gravstedet.
Efter endt sæson fjernes de plantede blomster af kirkegården.
Forårs- og sommerblomster

Pr. stk.

16,43

Granpålægning
Kirkegården kan mod betaling lægge gran på gravstedet. Efter vinteren fjernes det pålagte gran af kirkegården.
Gravpladser

Granpålægning

Pr. år.

1 kisteplads

400,80

2 kistepladser

569,14

3 kistepladser

739,48

4 kistepladser

908,81

5 kistepladser

1.078,15

Kombinationsgravsted 1 pl.

353,71

Kombinationsgravsted 2 pl.

534,07

2 urnepladser

353,71

Særlige ydelser
Timeløn for arbejder på kirkegården:

kr. 355,91

Brug af kirke inklusive graver/kirketjener: kr. 2.389,77
Organist og kirkesanger medvirken: kr. 1.233,46

Taksterne reguleres hvert år den 1. januar.
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Kirkegårde i Odder Provsti
Kontaktoplysninger
KIRKE

GRAVER/KIRKEGÅRDSLEDER

Alrø

Jens T. Pedersen

3033 7860

graver@oertingfallingkirker.dk

Bjerager

Svend J. Steffensen

8655 7068

svendgraver@mail.dk

Falling

Jens T. Pedersen

3033 7860

graver@oertingfallingkirker.dk

Gosmer

Børge Rasmussen

2929 7239

gravergosmerkirke@gmail.com

Gylling

Thorkild Sørensen

2095 1438

Graver@gyllingkirke.dk

Halling

Christina B. Greisen

2680 9131

graverhallingkirke@gmail.com

Hundslund

Jens T. Pedersen

3033 7860

graver@oertingfallingkirker.dk

Nølev

Per Madsen

2143 7319

saxildkirkegaard@gmail.com

Odder

Jens T. Pedersen

3033 7860

jtp@km.dk

Randlev

Svend J. Steffensen

8655 7068

svendgraver@mail.dk

Saksild

Per Madsen

2143 7319

saxildkirkegaard@gmail.com

Torrild

Jens T. Pedersen

3033 7860

graver@oertingfallingkirker.dk

Tunø

Michala T. Olesen

8655 3064

kombi@mail.tele.dk

Ørting

Jens T. Pedersen

3033 7860

graver@oertingfallingkirker.dk
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