
 

 

TAKSTER 
 Pr. 1. januar 2019 

for Svendborg Assistens, Fredens og Sct. Jørgens Kirkegårde 

 
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder  

 

 

§31 

 

For personer der er medlemmer af folkekirken, uanset om man har bopæl i eller udenfor kommunen, er  

erhvervelse og fornyelse af gravsteder gratis. 

 

§ 32 & 33 

 

Ikke-medlemmer af folkekirken betaler for erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for en brugsperiode: 

 

Kistegravsteder pr. gravplads ............................................................            6.099,80 kr.    

          Urnegravplads i fællesplæne .............................................................               469,30 kr. 

         Urnegravsted 2 pl. 1 m² ………………………………………………………………….               938,30 kr. 

         Urnegravsted 2 pl. 1,5 m²  ………………………………………………………………            1.407,60 kr. 

          Børnegravsted 1 pl. 1,2 m²   …………………………………………………….……..            1.126,10 kr. 

 

 

 

Bemærk: Gravplads i den anonyme fællesplæne kan ikke fornyes. 

 

§ 34 

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere 

åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke 

ske for kortere åremål end 5 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder 

 

§ 35 

 

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år: 

                           Renhold              Tillæg for                 Tillæg for forårs- og  

                grandækning          sommerblomster  

Kistegravsteder: 

Med 1 gravplads .....................                677,74 kr.              417,08 kr.                 333,40 kr. 

Med 2 gravpladser ……………...              1.042,68 kr.              625,61 kr.                 500,10 kr.  

Mere end 2 gravpladser:       

Yderligere pr. gravplads ........                  208,54 kr.              208,54 kr.                 166,70 kr. 

Urnegravsteder .....................                  469,21 kr.              338,87 kr.                 233,38 kr.   

For arbejder udover renholdelsen, nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af perlesten, 

granpyntning og lignende, betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på 

sådanne arbejder. 

 

§ 36 

 

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af 

følgende beløb:  

                           Renhold              Tillæg for                  Tillæg for forårs- og 

                      grandækning            sommerblomster  

Kistegravsteder:   

Med 1 gravplads ....................            13.554,80 kr.            8.341,60 kr.             6.668,00 kr. 

Med 2 gravpladser ................           20.853,60 kr.          12.512,20 kr.            10.002,00 kr. 

Mere end 2 gravpladser:  

Yderligere pr. gravplads ........             4.170,80 kr.            4.170,80 kr.             3.334,00 kr.  

Urnegravsteder .....................             4.692,10 kr.            3.388,70 kr.             2.333,80 kr.  

 

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning og 

fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, vedligeholdelse af perlestensbelægning, 

samt rensning og opretning af gravminder. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af 

blomsterløg, pålægning af kranse og blomster til højtider og mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller 

gravgitre, inskription på gravmindet og lign. må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af 

provstiudvalget. 

§ 37 

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav betales følgende beløb: 

 

Urnegravpladser pr. plads ...................................................................... 2.085,40 kr. 

Urnelunden Fredens og Plænen Urnelund I Ass. 2 pladser …………… 4.170,80 kr.  

Urnegravsted i græs med plads til plade ................................................  4.170,80 kr.

 Urnegravsted i græs med plads til natursten ………………………………………  6.256,10 kr. 

 



 

 

§ 38 

For personer der er medlemmer af folkekirken, uanset om man har bopæl i eller udenfor kommunen, er gravning, 

tilkastning og planering af en grav gratis. 

Ikke medlemmer af folkekirken betaler:  

For en voksengrav ...................……………………………………………………………  4.692,06 kr. 

For en kiste med dobbelt dybde ………………………………………………………… 6.099,67 kr. 

For en barnegrav indtil 10 år ……………………………………………………………… 1.042,68 kr.  

For en urnegrav ………………………………………………………………………………….        625,61 kr.  

For en urnegrav i dobbelt dybde ............................................................       938,42 kr.              

TILLÆG 

I. Vedligeholdelse/obligatorisk leje af særlige gravsteder i en fredningsperiode: 

1.  Børnegravsteder i græs pr. gravsted ………….………………………………….  1.876,80 kr. 

2.  Urnegravsteder i Urnegård pr. gravsted ……………………………….……….    938,30 kr. 

3.  Urnegravsteder i Urnehal, lille plads m. låge ………………………………….  2.189,60 kr.                                                    

 4.  Urnegravsteder i Urnehal, stor plads m. låge ………………………………… 2.502,40 kr.  

II. Obligatorisk flerårig vedligeholdelse af særlige gravsteder i en fredningsperiode: 

 

1. Kistegravsteder i græs med fælles ryghæk og bed pr. gravplads .... 8.132,80 kr. 

Tillæg for grandækning 1 gravplads, årlig pris ..…………………………….     364,94 kr. 

Med mere end 1 plads, yderligere pr. plads ………………………………….      156,40 kr. 

2. Urnegravsted i græs med forårs- og sommerblomster  

og grandækning 2 pladser …..……………………………………………………….                10.426,80 kr. 

3. Amelanchierlund og Parkkirkegård Fredens:  

                                 Urnegravsted med 2 pladser ............................................................ 4.796,30 kr. 

 

 III. Leje og fornyelse af plads i "Mindehal": 

1. Pr. plads til lille mindetavle i 10 år ...................................................     136,00 kr. 

2. Pr. plads til stor mindetavle i 10 år ..................................................       271,00 kr. 

 

 IV. Krematoriet/kapel:  

 

1. Kremering voksne   ………………………………………………………………………   2.990,00 kr.  

2. Kremering børn 0 – 10 år ……………………………………………………….…      500,00 kr. 

3. Modtagelse uden for normal tid ………………………………………………….          438,00 kr. 

4. Leje af kapel, ikke medlem…………………………………………………………..    1.750,00 kr. 

 

Hvis man sætter urner ned udenfor normal arbejdstid, eksempelvis lørdage, skal prisen for ikke medlemmer, 

svare til kirkegårdens udgifter i denne forbindelse. Med hensyn til kistenedsættelser er lørdage alm. hverdage. 

 

Ovennævnte takster reguleres pr. 1. januar hvert år, i henhold til vejledning udsendt af provstiet.  

 


