
Takster 2022 for 

Refsvindinge kirkegård 
 

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 

  Medlem af Ikke medlem af 
  folkekirken folkekirken 

 Gravplads til 1 urne kr.  0,00 kr.  56,00 pr. år 
 Gravplads til 1 kiste kr.  0,00 kr. 350,00 pr. år 
 
Med medlem af folkekirken menes afdødes tilhørsforhold til folkekirken. 
 
Fredningsperioden er 10 år for urner og 25 år for kister.  
 

 

Begravelsesydelser 

  Medlem af Ikke medlem af 
  folkekirken folkekirken 

Begravelser på ugens 5 første hverdage: 

 Kistegrav i almindelig dybde kr.  0,00 kr.  5.586,00 
 Barne-kistegrav kr.  0,00 kr.  4.190,00 

Begravelse på lørdage: 

 Kistegrav i almindelig dybde: kr.  3.030,00 kr. 8.616,00 
 Barnekistegrav: kr.  0,00 kr.  7.220,00 

Bisættelse: 

 På ugens 5 første hverdage: kr.  0,00 kr.  695,00 
 På lørdage kr.  1.346,00 kr.  2.041,00 

Urnenedsættelse på ugens 5 første hverdage: 

 Almindelig dybde: kr. 0,00 kr. 695,00 
 Dobbelt dybde: kr. 0,00 kr. 868,00 
 
Urnenedsættelse på lørdage: 

 Almindelig dybde: kr. 1.346,00 kr. 2.041,00 
 Dobbelt dybde: kr. 1.346,00 kr. 2.214,00 

 

 

 



 

Vedtægtsbestemte gravstedsydelser (obligatoriske), incl. moms: 

Kistegravsteder: 

 Pleje og vedligeholdelse af gravstedshæk 1 kisteplads:  kr. 108,00 pr. år 
 Pleje og vedligeholdelse af gravstedshæk 2 kistepladser:  kr.  159,00 pr. år 
 

Urnegravsteder. 

 Pleje og vedligeholdelse af gravstedshæk 4 urnepladser:  kr. 68,00 pr. år 
 Pleje og vedligeholdelse anonymt urnegravsted i plæne:  kr. 227,00 pr. år 
 Pleje og vedligeholdelse urnegravsted i plæne med liggesten:  kr. 332,00 pr. år 
 Pleje og vedligeholdelse urnegravsted i staudebed  kr.  402,00 pr. år 

 

 

Renholdelse, incl. moms: 

Kistegravsteder på årsregning: 

 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads   kr.  702,00 pr. år 
 Pleje og vedligeholdelse 2 kisteplads   kr.  1.104,00 pr. år 
 Pleje og vedligeholdelse pr. ekstra kisteplads    kr.  201,00 pr. år 

Kistegravsteder på legat: 

 Udvidet pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads   kr.  735,00 pr. år 
 Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 kisteplads   kr.  1.168,00 pr. år 
 Udvidet pleje og vedligeholdelse pr. ekstra kisteplads  kr.  232,00 pr. år 

Urnegravsteder på årsregning: 

 Pleje og vedligeholdelse urnegravsted med 2 pladser:  kr. 402,00 pr. år 
 

Urnegravsteder på legat: 

 Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted med 2 pladser:  kr. 402,00 pr. år 
 

 

 

 

 

 

 



Udplantning af forårs og sommerblomster, incl. moms: 

 Stedmoder og hornviol   kr. 12,00 pr. stk. 
 Minipåskeliljer   kr. 37,00 pr. stk. 
 Sommerblomster - isbegonia, lobelia og tagetes:   kr. 15,00 pr. stk. 
 Sommerblomster - pelargonia, tvillingblomst, solknap og lign.:  kr. 37,00 pr. stk. 

Prisen er incl. klargøring af plantebed, gødning og plantning. 

 

Udplantning af lyng incl. moms: 

 Efterårslyng   kr. 25,00 pr. stk. 
 

Granpyntning, incl. moms: 

Kistegravsteder: 

 Granpyntning  

  1 kisteplads:   kr.  360,00 pr. år 
  2 kistepladser:   kr.  541,00 pr. år 
  3 kistepladser:   kr. 731,00 pr. år 

Urnegravsteder 

 Granpyntning  

  Urnegravsted med 2 pladser:   kr.  221,00 pr. år 
 

Urne- og kistegravsteder 

 Juletulipaner    kr. 8,00 pr. stk. 

 

 

Anlægning af gravsted samt andre ydelser på gravstedet, incl. moms: 

Der betales efter tidsforbrug med:   kr. 421,00 pr. time 


