
TAKSTBLAD 2019 
Ørsted, Søllested, Vedtofte kirker 
 
        Alle priser er pr. år/stk. Inkl. evt. moms 

 
Pleje og vedligehold – 1.-årig aftale Momsbelagt      Pris 
1101 Pleje og vedligehold 1 kisteplads   ja       800,00 
1102 Pleje og vedligehold 2 kistepladser   ja    1.200,00 
1103   Pleje og vedligehold 3 kistepladser   ja    1.500,00 
1104 Pleje og vedligehold 4 kistepladser   ja    1.800,00 
1105 Pleje og vedligehold 5 kistepladser   ja    2.100,00 
1114    Pleje og vedligehold ekstra kisteplads   ja       300,00 
1129 Pleje og vedligehold 1 urnegravsted   ja       700,00 
Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen. 
Lugning – almindelig beskæring – indsamling af buketter - 
rivning og fejning – opsamling af løv – rensning af monument for alger. 
Faktura udsendes en gang om året i august. 

 
 
Udvidet pleje og vedligehold – Legat 
1201 Udvidet pleje og vedligehold 1 kisteplads  ja    1.000,00 
1202 Udvidet pleje og vedligehold  2 kistepladser  ja    1.500.00 
1203 Udvidet pleje og vedligehold 3 kistepladser  ja    1.900,00 
1204 Udvidet pleje og vedligehold 4 kistepladser  ja    2.300,00 
1205 Udvidet pleje og vedligehold 5 kistepladser  ja    2.700,00 
1214 Udvidet pleje og vedligehold ekstra kisteplads  ja       400,00 
1229 Udvidet pleje og vedligehold urnegravsted  ja       800,00 
Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen. 
Ydelser under pleje og vedligehold, samt derudover: 
Udgåede og forvoksede planter udskiftes, deles eller omplantes - 
Gødning og vanding ved udskiftning eller omplacering af beplantningen - 
Gødning af roser og visse solitære stauder – supplering af løse stenmaterialer - 
Opretning og opfyldning af sætning – opretning af monument. 
Betaling af en legat aftale sker en gang for alle og direkte til stiftøvrigheden. 
 

 
Servitut-obligatoriske ydelser 
2021 Urne i fællesgrav uden plade    ja      350,00 
2022 Urne i fællesgrav med plade    ja      550,00 
2061 Anonym plæne 1 kisteplads     ja      400,00 
2111  Græsgravsted m. plade 1 kisteplads   ja      600,00 
2112 Græsgravsted m. plade 2 kistepladser  ja      800,00 
4611 Park-naturgravsted 1 urnegrav   ja      500,00 
Slå græs – beskære planter – indsamling af buketter – evt. plade/gravsten renses for alger og græs. 
 
 
 
 

 
                                                                                            
                                                                                              



                                                                                           
        Alle priser er pr. år/stk. Inkl. evt moms 

Grandækning 
5001 Grandækning 1 kisteplads     ja      530,00 
5002 Grandækning 2 kistepladser    ja      795,00 
5003 Grandækning 3 kistepladser    ja              1.060,00 
5004 Grandækning 4 kistepladser    ja              1.320,00 
5005 Grandækning 5 kistepladser    ja    1.585,00 
5014 Grandækning ekstra plads    ja      265,00 
5030 Grandækning urnegravsted    ja      500,00 
Partiel grandækning, der tager hensyn til gravstedets karakter. 
 
5815 Nobilisgran pr. kg.     Ja       13,00 
5820 Normannsgran pr. kg.     Ja       13,00 
 

 
 
Kranse og blomster 
6002 Krans        ja      145,00 
6450 Hornvioler pr. stk.      ja       17,00 
Jordforbedring – plantning – gødes – vandes i tørre perioder – blomster fjernes efter sæson. 
6451 Salg af Hornvioler pr. stk.    ja                                                  5,25 
6600 Isbegonia pr.stk.      Ja       20,00 
Jordforbedring – plantning – gødes - vandes i tørre perioder – blomster fjernes efter sæson. 
6601 Salg af Isbegonia pr. stk.    ja         5,25
  
6652 Primula pr. stk.       ja       20,00 
Jordforbedring – plantning  - gødes – vandes i tørre perioder – blomster fjernes efter sæson. 
6705 Påskeliljer i potte     ja       30,00 
6725 Juletulipaner pr. stk.     ja       16,00 
6800 Kirkegårdsbuket 1-årig      ja     110,00 
6826 Buket Legat, efter årstidens blomster.    Ja     195,00 
6827 Buket Legat, specielle ønsker     ja     260,00 
 

 
 
Særlige ydelser 
7001 Beskæring/gød – selv pas    ja     400,00 
7002 Rensning af gravsten – selv pas   ja       50,00 
7004 Timepris       ja     585,00 
7005 Timeløn       ja     400,00 
7006 Ral pr. enhed – en trillebør fuld   ja       90,00 
7008 Chaussésten/trædesten mm. - dagspris   ja 
7009 Div. Planter – dagspris     ja 
7010 Træfældning/fjerne rod – timeløn   ja 
7014 Vase granit      ja     645,00 
7015 Vase metal      ja     390,00 
7016 Kirkepyntning – dagspris    ja  
7017 Alterbuket – dagspris     ja 
7018 Stearinlys          ja         9,00
  



 
                                                                                                
         Alle priser er pr. år/stk. Inkl. evt moms 

 
Erhvervelse/fornyelse af gravsted 
8090 Erhv./fornyelse af anonym kistefællesgrav   nej     400,00 
8991 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej              -200,00 
 
8093 Erhv./fornyelse af anonym urnefællesgrav   nej      100,00 
8094 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej      -50,00 
 
8096 Erhv./fornyelse af kendt kistefællesgrav  nej     400,00 
8697 Tilskud til medlemmer af folkekirken        nej              -200,00 
 
8099 Erhv./fornyelse af kendt urnefællesgrav   nej      200,00 
8100 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej     -100,00 
 
8110 Erhv./fornyelse af 1 kisteplads     nej     500,00 
8115Tilskud til medlemmer af folkekirken      nej               -250,00 
 
8120 Erhv./fornyelse af 2 kistepladser   nej     750,00 
8125 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej               -375,00 
 
8210 Erhv./fornyelse af ekstra kisteplads    nej     400,00 
8215 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej              -200,00 
 
8360 Erhv./fornyelse af urnegravsted   nej      150,00 
8365 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej       -75,00 
 

 
Begravelsesudgifter 
9000 Gravkastning      nej    7.000,00 
9005 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej             -3.500,00 
 
9050 Urnenedsættelse     nej     1.000,00 
9055 Tilskud til medlemmer af folkekirken   nej      -500,00 
 
9145 Urneflytning      nej    1.050,00 
9146 Urneflytning til anden kirkegård   nej               1.550,00 
 
9300 Benyttelse af kirke      nej    5.000,00 
         For ikke medlemmer af folkekirken 
9320 Benyttelse af kapel     nej    1.055,00 
         For ikke medlemmer af folkekirken 
 


