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Nærværende takstblad er gældende for alle kirkegårde i Kalundborg Provsti.  
Taksterne for erhvervelse af gravsteder, begravelser & urnenedsættelser, samt benyttelse af kapelsale, 
kølerum mv. er opdelt i 3 takstgrupper: 

1. Medlem af folkekirken med tilknytning til Kalundborg kommune; Her forstås alle personer der er 
medlem af folkekirken og har bopæl inden for Kalundborg Kommune eller har haft det inden for de 
sidste 5 år. Medlemmer af folkekirken, boende uden for Kalundborg kommune der enten har 
ægtefælle/samlever/registreret partner eller børn begravet på kirkegårdene i Kalundborg 
kommune sidestilles med borgere i Kalundborg kommune. 

2. Medlem af folkekirken uden tilknytning til Kalundborg Kommune; Her forstås alle personer, der er 
medlem af folkekirken, men har bopæl uden for Kalundborg Kommune og som ikke har 
ægtefælle/samlever/registreret partner eller børn begravet på kirkegårdene i Kalundborg 
kommune. Afgørelse om tilknytning ligger ved den lokale præst. 

3. Ikke medlem af folkekirken; Her forstås alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset om 
de har bopæl i Kalundborg kommune eller ej.   

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 

Erhvervelse; Taksterne for erhvervelse er momsfrie og gælder såvel ved køb af et nyt gravsted som ved 
forlængelse af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravstedet skal ske 
for en hel brugsperiode, svarende til samme antal år det pågældende gravsted er fredet. 

For ikke medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kisteplads/urnegrav, 
selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. 
Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til fredningstiden 
jævnfør kirkegårdsvedtægten for henholdsvis kister eller urner gældende fra det år, 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 kirkegårdens generelle drift og vedligeholdelse. 

Brugsperiode; En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. 
Fredningstiden for en kiste er normalt 30 år og 10 år for en urne. Der kan forekomme gravsteder ved 
enkelte kirkegårde, som på grund af jordforhold har andre fredningstider, dette vil fremgå af de enkelte 
kirkegårdes vedtægter, og vil blive oplyst ved anvisning af gravstedet. 
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Erhvervelse af kistegrave 

Årlig pris som ganges med det antal år som er lig med fredningstiden for det pågældende gravsted. 

Erhvervelse kistegrave Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Årligt 30 år Årligt 30 år Årligt 30 år 

Medlem af folkekirken med tilknytning til Kalundborg kommune 
1 Kistegravplads 260 7.800 260 7.800 - - 
2 Kistegravpladser 520 15.600 520 15.600 - - 
Pr kistegravplads yderligere 260 7.800 260 7.800 - - 
Medlem af folkekirken uden tilknytning til Kalundborg kommune 
1 Kistegravplads 260 7.800 130 3.900 130 3.900 
2 Kistegravpladser 520 15.600 260 7.800 260 7.800 
Pr kistegravplads yderligere 260 7.800 130 3.900 130 3.900 
Ikke-medlem af folkekirken 
1 Kistegravplads 260 7.800 - - 260 7.800 
2 Kistegravpladser 520 15.600 - - 520 15.600 
Pr kistegravplads yderligere 260 7.800 - - 260 7.800 

 

Erhvervelse af urnegravplads 

Årlig pris som ganges med det antal år som er lig med fredningstiden for det pågældende gravsted. 

Erhvervelse urnegravplads Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Årligt 10 år Årligt 10 år Årligt 10 år 

Medlem af folkekirken med tilknytning til Kalundborg kommune 
1 Urnegravplads 90 900 90 900 - - 
Medlem af folkekirken uden tilknytning til Kalundborg kommune 
1 Urnegravplads 90 900 45 450 45 450 
Ikke-medlem af folkekirken 
1 Urnegravplads 90 900 - - 90 900 
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Fornyelse 

Fornyelse af retten til at benytte et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udløb. Undtaget er dog 
gravpladser i anonyme fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af 
kirkegården. Fornyelse skal ske for minimum 5 år.  

Fornyelse Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Årligt 5 år Årligt 5 år Årligt 5 år 

Medlem af folkekirken med tilknytning til Kalundborg kommune 
1 Kistegravplads 260 1.300 184 920 76 380 
2 Kistegravpladser 520 2.600 444 2.220 76 380 
Pr kistegravplads yderligere 260 1.300 184 920 76 380 
1 Urnegravplads 90 450 14 70 76 380 
Medlem af folkekirken uden tilknytning til Kalundborg kommune 
1 Kistegravplads 260 1.300 184 920 76 380 
2 Kistegravpladser 520 2.600 444 2.220 76 380 
Pr kistegravplads yderligere 260 1.300 184 920 76 380 
1 Urnegravplads 90 450 14 70 76 380 
Ikke-medlem af folkekirken 
1 Kistegravplads 260 1.300 - - 260 1.300 
2 Kistegravpladser 520 2.600 - - 520 2.600 
Pr kistegravplads yderligere 260 1.300 - - 260 1.300 
1 Urnegravplads 90 450 - - 90 450 

 

Reservation 

Reservation af et gravsted omfatter retten til at erhverve et gravsted. Der skal betales obligatorisk 
vedligeholdelse for minimum 5 år, herudover kan tilkøbes grandækning, forårsblomster og/eller 
sommerblomster. Før gravstedet kan ibrugtages skal gravstedet erhverves. 

Vedligeholdelse ved reservation Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Årligt 5 år Årligt 5 år Årligt 5 år 

Obligatorisk vedligehold, enkelt 
kistegravsted, inkl. moms 

1.057 5.285 527 2.635 530 2.650 

Obligatorisk vedligehold, dobbelt 
kistegravsted, inkl. moms 

1.358 6.790 678 3.390 680 3.400 

Obligatorisk vedligehold, pr yderligere fag 
kistegravsted, inkl. moms 

227 1.135 113 565 114 570 

Obligatorisk vedligehold, urnegravsted,  
inkl. moms 

478 2.390 238 1.190 240 1.200 

Grandækning kistegravsted pr enkeltfag, 
inkl. moms 

454 2.270 - - 454 2.270 

Grandækning urnegravsted, inkl. moms 398 1.990 - - 398 1.990 
Forårsblomster inkl. moms Dagspris - - Dagspris 
Sommerblomster inkl. moms Dagspris -  - Dagspris 

 

Årlige aftaler vedr. gartneriske ydelser 
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Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for følgende beløb: 

Pleje og vedligeholdelse årlige aftaler Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Månedligt Årligt Månedligt Årligt Månedligt Årligt 

Pleje og vedligehold, enkelt kistegrav,  
inkl. moms 

88,08 1.057 - - 88,08 1.057 

Pleje og vedligehold, dobbelt kistegrav,  
inkl. moms 

113,17 1.358 - - 113,17 1.358 

Pleje og vedligehold, pr yderligere fag 
inkl. moms 

18,92 227 - - 18,92 227 

Pleje og vedligehold, urnegrav,  
inkl. moms 

39,83 478 - - 39,83 478 

 

Granpyntning årlige aftaler Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Årligt Årligt Årligt 

Granpyntning, enkelt kistegrav, inkl. moms 454 - 454 
Granpyntning, dobbelt kistegrav, inkl. 
moms 

740 - 740 

Granpyntning, pr yderligere fag inkl. moms 370 - 370 
Granpyntning, urnegrav, inkl. moms 398 - 398 
 Pris pr stk. 
Krans gran, lille, pr stk. Dagspris 
Krans gran, stor, pr stk. Dagspris 
Moshjerte med pynt, pr stk. Dagspris 
Juletulipaner, pr stk. Dagspris 
Øvrige ønsker kan aftales ved henvendelse på kirkegårdskontoret 

 

Sæson beplantning årlige aftaler Pris pr stk. 
Forårsblomster  
Hornviol pr stk. Dagspris 
Stedmoder pr stk. Dagspris 
Påskeliljer i potte Dagspris 
Sommerblomster  
Isbegonia pr stk. Dagspris 
Marguerit pr stk. Dagspris 
Tagetes pr stk. Dagspris 
Øvrige ønsker kan aftales ved henvendelse på kirkegårdskontoret 
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Der kan vælges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks. kan der vælges pleje og 
vedligeholdelse og grandækning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster eller alle ydelser kan 
vælges. Antal forårs og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. 

Årlig aftale om pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 

• Lugning, rivning, fejning og opsamling af løv ca. hver 14. dag i vækstperioden. 
• Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele året. 
• Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantning, evt. hele visne planter. 
• Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 

Legat aftale om pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 

• Lugning, rivning, fejning og opsamling af løv ca. hver 14. dag i vækstperioden. 
• Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele året. 
• Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantning, evt. hele visne planter. 
• Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 
• Udskiftning af forvoksede planter 1 gang i en fredningsperiode. 
• Pålægning af perlesten. 

Granpyntning af et gravsted omfatter: 

• Visne blade fjernes inden granpyntning. 
• Gravstedet pyntes med border og dekorationer af gran tilpasset gravstedets størrelse og 

udformning. 
• Granpynt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. 

Sæson beplantning omfatter: 

• Forårs og sommerblomster sælges til dagspris, den aktuelle pris afhænger af de enkelte kirkegårdes 
valgte leverandører. Den aktuelle dagspris kan oplyses ved henvendelse på kirkegårdskontoret.  

• Jorden i plantegruppen løsnes evt. suppleres med muldjord/spagnum. 
• Forårsblomster og sommerblomster plantes, gødes og vandes løbende, afhængigt af vejret. 
• Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning. 

 

Kirkegården påtager sig ud over de nævnte ydelser mange andre opgaver, herunder anlæg af gravsted, 
omlægning af gravsted, sætning af plantekumme m.m. Man kan henvende sig til kirkegårdskontoret for 
indhentning af pris eller tilbud på den enkelte opgave. 

Timepris gartnere, bykirkegårde Inkl. moms 410 kr. 
Timepris gartnere, landsbykirkegårde Inkl. moms 380 kr. 
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Flerårige aftaler vedr. gartneriske ydelser 

Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for en hel brugsperiode mod 
betaling af følgende beløb: 

Pleje og vedligeholdelse flerårige aftaler Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Årligt Brugsp. Årligt Brugsp. Årligt Brugsp. 

Pleje og vedligehold, enkelt kistegrav,  
inkl. moms 30 år 

1.057 31.710 57 1.710 1.000 30.000 

Pleje og vedligehold, dobbelt kistegrav,  
inkl. moms 30 år 

1.358 40.740 58 1.740 1.300 39.000 

Pleje og vedligehold, pr yderligere fag 
inkl. moms 30 år 

227 6.810 27 810 200 6.000 

Pleje og vedligehold, urnegrav,  
inkl. moms 10 år 

478 4.780 58 580 420 4.200 

 

Granpyntning flerårige aftaler Årligt 10 år 30 år 
Granpyntning, enkelt kistegrav, inkl. moms, 454 - 13.620 
Granpyntning, dobbelt kistegrav, inkl. 
moms, 

740 - 22.200 

Granpyntning, pr yderligere fag inkl. moms,  370 - 11.100 
Granpyntning, urnegrav, inkl. moms,  398 3.980 - 
Krans gran, lille, pr stk. inkl. moms 112 1.120 3.360 
Krans gran, stor, pr stk. inkl. moms 120 1.200 3.600 
Moshjerte med pynt, pr stk. inkl. moms 150 1.500 1.500 
Juletulipaner, pr stk. inkl. moms 11 110 330 
Øvrige ønsker kan aftales ved henvendelse på kirkegårdskontoret 

 

Sæson beplantning flerårige aftaler Årligt 10 år 30 år 
Forårsblomster    
Hornviol pr stk. inkl. moms 15,- 150,- 450,- 
Stedmoder pr stk. inkl. moms 11,- 110,- 330,- 
Påskeliljer i potte inkl. moms 37,- 370,- 1.110,- 
Sommerblomster    
Isbegonia pr stk. inkl. moms 12,- 120,- 360,- 
Marguerit pr stk. inkl. moms 26,- 260,- 780,- 
Tagetes pr stk. inkl. moms 11,- 110,- 330,- 
Øvrige ønsker kan aftales ved henvendelse på kirkegårdskontoret 

 

Der kan vælges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse, f.eks. kan der vælges pleje og 
vedligeholdelse og grandækning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster eller alle ydelser kan 
vælges. Antal forårs og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse. 

Alle ydelser som beskrevet under årlige aftaler vedr. gartneriske ydelser. 
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Gravsteder med obligatorisk vedligehold 

Gravsteder med obligatorisk vedligehold inkl. moms 10 år 30 år 
Gravsteder i græs   
Enkelt kistegravsted med plade i græs  - 15.190 
Dobbelt kistegravsted med plade i græs - 22.405 
Urnegravsted med plade i græs 4.780 - 
Gravsteder i anonym fællesgrav   
Enkelt kistegravsted - 9.520 
Urnegravsted 2.200 - 
Gravsteder i stauder   
Enkelt kistegravsted  15.190 
Urnegravsted 4.780  
Gravsteder i skov   
Enkelt kistegravsted  9.520 
Urnegravsted 2.200  

 

Pleje og vedligeholdelse i en fredningsperiode omfatter: 

• Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt hele året. 
• Slåning af græs ca. 1 gang ugentligt i vækstperioden. 
• Området med gange luges, rives og løv opsamles ca. hver 14. dag i hele vækstsæsonen. 
• Græskanter om gravsten tilskæres 1 gang årligt.  
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Begravelse og urnenedsættelse 

For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb: 

Gravning Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Medlem af folkekirken med tilknytning til Kalundborg kommune 
Voksengrav 8.433 4.683 3.750 
Barnegrav 6.324 3.774 2.550 
Urnegrav 725 100 625 
Lørdagstillæg, kun Sct. Olai 1.932 - 1.932 
Urneflytning (+ ny urne til dagspris) 1.212 - 1.212 
Urneflytning til ny kirkegård (+ ny urne til 
dagspris + transport af urne) 

1.212 - 1.212 

Medlem af folkekirken uden tilknytning til Kalundborg kommune 
Voksengrav 8.433 2.033 6.400 
Barnegrav 6.324 824 5.500 
Urnegrav 725 75 650 
Lørdagstillæg, kun Sct. Olai 1.932 - 1.932 
Urneflytning (+ ny urne til dagspris) 1.212 - 1.212 
Urneflytning til ny kirkegård (+ ny urne til 
dagspris + transport af urne) 

1.212 - 1.212 

Ikke-medlem af folkekirken 
Voksengrav 8.433 - 8.433 
Barnegrav 6.324 - 6.324 
Urnegrav 725 - 725 
Lørdagstillæg, kun Sct. Olai 1.932 - 1.932 
Urneflytning (+ ny urne til dagspris) 1.212 - 1.212 
Urneflytning til ny kirkegård (+ ny urne til 
dagspris + transport af urne) 

1.212 - 1.212 

 
Begravelse omfatter: 

• Rydning af beplantning og belægning 
• Gravning og tilkastning af grav 
• Oprydning og rengøring af materiel 
• Opretning og efterfyldning med jord efter ca. 4 måneder 

Urnenedsættelse omfatter: 

• Rydning af beplantning og belægning 
• Gravning og tilkastning af urnegrav  
• Assistance ved nedsætning af urne 
• Opretning og efterfyldning med jord efter ca. 4 måneder 
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Benyttelse af lokaler 

Benyttelse af lokaler Kostpris Tilskud Egenbetaling 
Medlem af folkekirken med tilknytning til Kalundborg kommune 
Benyttelse af kirke, 4 timer 10.000 10.000 - 
Benyttelse af kapel, pr døgn 650 650 - 
Benyttelse af kølerum, pr døgn 800 800 - 
Medlem af folkekirken uden tilknytning til Kalundborg kommune 
Benyttelse af kirke, 4 timer 10.000 10.000 - 
Benyttelse af kapel, pr døgn 650 650 - 
Benyttelse af kølerum, pr døgn 800 675 125 
Ikke-medlem af folkekirken 
Benyttelse af kirke, 4 timer 10.000 5.000 5.000 
Benyttelse af kapel, pr døgn 650 - 650 
Benyttelse af kølerum, pr døgn 800 - 800 

 

Benyttelse af kirke omfatter: 

• Opvarmning af kirkerum 
• Præst, Kirketjener, Kirkesanger/Kor & Organist til rådighed 
• Rengøring af kirkerum 
• Evt. op pyntning aftales med kirketjener, og faktureres særskilt. 

 

Afslutning 

Taksterne for kirkegårde i Kalundborg provsti er grund takster pr. 1. januar 2020, som reguleres 1 gang 
årligt 

Taksten er udregnet på baggrund af kirkeministeriets vejledning af 29. maj 2009, dokumentnr.: 559642/09 
vedrørende kirkegårdstakster. 


