
A.

47,12

B. 

C.

A.

B. 

C.

D. 

E.

Pris for en 

frednings-

periode 

Grundtakst for 

en frednings-

periode

Pris pr. år         
Grundtakst           

pr. år

kr. 740 15,7 kr. 75 1,6

Ikke-medlemmer af folkekirken kr. 8.482 180 kr. 75 1,6

kr. 740 15,7 kr. 75 1,6

Ikke-medlemmer af folkekirken kr. 5.452 115,7 kr. 75 1,6

Takster for Bedsted kirkegård - 2023

§ 32

Grundtaksten reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til 

menighedsrådene i december måned. Omregningsfaktoren beregnes på grundlag af Finansministeriets 

generelle pris- og lønindeks. Regulering sker pr. 1. januar.

Taksterne i § 33 og 34 er momsfri ydelser.

Omregningsfaktor for 2023: 

Urnegrav

I forbindelse med en reservation af et gravsted, skal indgås en vedligeholdelsesaftale for gravstedet.

Fredningstiden for et gravsted er:

                  Kistegrav  25 år

                  Barnegrav (Indtil 10 år) 20 år

                  Urnegrav  20 år

Kistegrav

Medlemmer af folkekirken

Administration / erhvervelse Forlængelse

Taksterne i § 35 til 38 er tillagt moms.

§ 33

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Medlemmer af folkekirken.

I forbindelse med et dødsfald, kan den afdøde begraves/bisættes i et eksisterende gravsted, eller der 

udlægges et gravsted med det antal pladser, der ønskes af de pårørende. Der betales ikke for 

erhvervelse gravstedet, men alene for de administrative omkostninger, der er i forbindelse med 

enhver begravelse/bisættelse. Dette sker ved enhver begravelse/bisættelse.

Ikke medlemmer af folkekirken.

I forbindelse med et dødsfald, kan den afdøde begraves/bisættes i et eksisterende gravsted, eller der 

udlægges et gravsted med det antal pladser, der ønskes af de pårørende. Der betales den fulde værdi 

af den anvendte gravplads. Dette sker ved enhver begravelse/bisættelse.

Såfremt man ønsker at reservere et gravsted forud for sit dødsfald, kan reservation til et givent 

gravsted erhverves, for taksten svarende til de administrative omkostninger. I forbindelse med en 

efterfølgende begravelse/bisættelse, vil der blive opkrævet en takst svarende til reglerne i § 33 A eller 

B. 

Medlemmer af folkekirken



F. 

G.

A.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 2.973 63,1 kr. 4.316 91,6

kr. 1.489 31,6 kr. 2.215 47

kr. 368 7,8 kr. 368 7,8

A.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 995 16,9 kr. 995 16,9

kr. 1.249 21,2 kr. 1.384 23,5

kr. 1.478 25,1 kr. 1.590 27

kr. 1.620 27,5 kr. 1.938 32,9

B.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 554 9,4 kr. 554 9,4

C. Legataftaler for § 35 A og B indeholder

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:

Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter 

jordsætning, pålægning af grus, samt rensning og opretning af gravminder

Urnegravsted

Urnegravsteder

Taksten gælder for et urnegravsted uanset om det er udlagt til en eller flere gravpladser

Årlig regning Legataftale - pr. år.

Årlig regning Legataftale - pr. år.

1 gravstedsenhed

2 gravstedsenhed

3 gravstedsenhed

4 gravstedsenhed

Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel fredningsperiode erlægges der en forholdsmæssig 

betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år.

§ 35

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder (Pleje)

Kistegravsteder

For kistegravsteder gælder taksten for gravsteder med 4 gravpladser tillige for gravsteder, med et 

højere antal gravpladser.

Kistebegravelse

Børnebegravelse. (Indtil 15 år) 

Fredningstiden for børnebegravel-

ser er 20 år for børn indtil 10 år. 

Derefter er fredningstiden 25 år.

Urnenedsættelse

Et gravsted kan kun erhverves for en fredningsperiode, dog kan et urnegravsted erhverves for en 

fredningsperiode svarende til et kistegravsted.

§ 34

Gravning og tilkastning af grave

For gravning, tilkastning og planering af en grav, samt urnenedsættelse betales.

Medlem af folkekirken Ikke-medlem af folkekirken



D. 

E.

Pris Grundtakst

kr. 695 11,8

kr. 277 4,7

kr. 277 4,7

A.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 507 8,6 kr. 412 7

kr. 772 13,1 kr. 677 11,5

kr. 1.066 18,1 kr. 972 16,5

kr. 1.449 24,6 kr. 1.355 23

B.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 654 11,1 kr. 565 9,6

C.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 353 6 kr. 265 4,5Pyntning

Urnegravsted

Pyntning

Består af en grandækning i plantekummen, hvor der anvendes samlet ca. 3 kg. nordmannsgran og 

supplerende arter af pyntegrønt. Aftalen kan indgås for kistegravsteder.

§ 36

Årlig regning Legataftale - pr. år.

3 gravstedsenhed

4 gravstedsenhed

Urnegravsteder

Gravstedet dækkes partielt. Der anvendes samlet ca. 5 kg. nordmannsgran og supplerende nobilis 

med flere.

Årlig regning Legataftale - pr. år.

Kistegravsteder

Standard er en partiel dækning med 2 slags gran. Der anvendes ca. 5 kg gran pr. gravplads, samt 

supplerende arter af pyntegrønt.

Årlig regning Legataftale - pr. år.

1 gravstedsenhed

2 gravstedsenhed

Kistegravsted på plæne med hævet eller opret gravminde, pr. 

gravplads

Kendt fællesplæne

Grandækning

Årlig regning for § 35 A og B indeholder

Den løbende renholdelse og beskæring af planterne på gravstedet.

E. Obligatoriske aftaler for kiste og urnegravsteder

Omfatter den pleje der er beskrevet i den godkendte vedtægt for de pågældende gravsteder

Legataftale - pr. år.

Urnegravested uden gravminde (Anonym)



A.

B.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 283 4,8 kr. 188 3,2

kr. 477 8,1 kr. 383 6,5

kr. 583 9,9 kr. 489 8,3

kr. 854 14,5 kr. 766 13

C.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 283 4,8 kr. 188 3,2

D.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 90 1,53

kr. 14 0,23 kr. 14 0,23

A.

kr. 461

B.

Pris Grundtakst Pris Grundtakst

kr. 253 4,3 kr. 159 2,7

C.

Pris Grundtakst

kr. 3.787 64,3

D.

Pris pr. år

kr. 147

E.

Pris Grundtakst

kr. 4.948 84

Pr. gravminde (gravsten)

Timepris (Grundtakst: 7.83) 

Grundtakst pr. år

2,5

Leje af kapel

Opbevaring og renholdelse af gamle gravminder (gravsten) - i mindst 10 år.

1 krans

Leje af kapel - for ikke-medlemmer af folkekirken

Pr. sommerblomst

§ 38

Øvrige

Timeløn. - For arbejder udført af kirkegårdens personale, beregnes følgende timepris.

Krans. - Der udlægges en krans pr. aftale.

Årlig regning Legataftale - pr. år.

Urnegravsted

Takst pr. sommerblomst

Ved årlig regning opkræves et administrationsgebyr på grundtakst 1,53.

Årlig regning Legataftale - pr. år.

Administration

1 gravplads

2 gravplads

3 gravplads

4 og flere gravpladser

Urnegravsteder

Årlig regning Legataftale - pr. år.

§ 37

Sommerblomster

For Stk. B og C anvendes der 7 stedmoderplanter og 7 isbegonier. Pr gravplads

Årlig regning Legataftale - pr. år.

Kistegravsteder

Sten til kendt fællesplæne incl. navn og dato

Pr. sten


