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INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af 

kirke og kapel  er opdelt i 3 takstgrupper:

I. Medlem af folkekirken - Bosat i Roskilde Kommune. Her forstås alle personer, der er medlem 
af folkekirken og har bopæl inden for Roskilde Domprovsti.
Medlemmer af folkekirken, boende uden for Roskilde Domprovsti, der enten har 
ægtefælle/samlever/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegårdene i Roskilde 
Domprovsti, ligestilles med borgere i Roskilde Domprovsti.

II. Medlem af folkekirken - Bosat uden for Roskilde Kommune. Her forstås alle personer, der er 
medlem af folkekirken, men har bopæl uden for Roskilde Domprovsti. 

III. Ikke-medlem af folkekirken. Her forstås alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, 
uanset om de har bopæl i Roskilde Domprovsti eller ej.

I de skemaer, hvor taksterne er forskellige for de 3 takstgrupper, står kostprisen anført i den første 
takstkolonne og i efterfølgende det tilskud, som Roskilde Domprovsti har godkendt. I sidste kolonne står 
anført det beløb, som kunden skal betale.  Taksterne reguleres hvert år til ikrafttrædelse pr. 1/1.

De angivne §§ fører hen til Kirkegårdsvedtægtens Takstregulativ Afsnit D, som altså her er taget ud i 
dokument for sig selv af praktiske grunde.

Alle de momsbelagte takster er opgivet med moms.

TAKSTER fra 1. JANUAR 2021 til 31. DECEMBER 2021
GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I ROSKILDE DOMPROVSTI
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Medlem af Folkekirken
Bosat i Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale

Erhvervelse
Kistegravsteder
Erhvervelse af 1 kistegravplads i 20 år 8.209,32 -8.209,32 0,00

Urnegravsteder
Erhvervelse af 1 urnegravsted (2 pladser) i 10 år 1.938,30 -1.938,30 0,00

Erhvervelse af 1 urnegravsted (3 pladser) i 10 år 2.907,45 -2.907,45 0,00

Erhvervelse af 1 urnegravsted (4 pladser) i 10 år 3.876,60 -3.876,60

Anonyme gravanlæg
Anonym kistegravsted (1 plads) i 20 år 8.209,32 -8.209,32 0,00

Anonym urnegravsted (1 plads) i 10 år 969,15 -969,15 0,00

Medlem af Folkekirken
Bosat uden for Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale

Erhvervelse
Kistegravsteder
Erhvervelse af 1 kistegravplads i 20 år 8.209,32 -6.567,46 1.641,86

Urnegravsteder
Erhvervelse af 1 urnegravsted (2 pladser) i 10 år 1.938,30 -1.550,64 387,66

Erhvervelse af 1 urnegravsted (3 pladser) i 10 år 2.907,45 -2.325,96 581,49

Erhvervelse af 1 urnegravsted (4 pladser) i 10 år 3.876,60 -3.101,28 775,32

Anonyme gravanlæg
Anonym kistegravsted (1 plads) i 20 år 8.209,32 -6.567,46 1.641,86

Anonym urnegravsted (1 plads) i 10 år 969,15 -775,32 193,83

Ikke-Medlem af Folkekirken Kostpris Tilskud At betale

Erhvervelse
Kistegravsteder
Erhvervelse af 1 kistegravplads i 20 år 8.209,32 0,00 8.209,32

Urnegravsteder
Erhvervelse af 1 urnegravsted (2 pladser) i 10 år 1.938,30 0,00 1.938,30

Erhvervelse af 1 urnegravsted (3 pladser) i 10 år 2.907,45 0,00 2.907,45

Erhvervelse af 1 urnegravsted (4 pladser) i 10 år 3.876,60 0,00 3.876,60

Anonyme gravanlæg
Anonym kistegravsted (1 plads) i 20 år 8.209,32 0,00 8.209,32

Anonym urnegravsted (1 plads) i 10 år 969,15 0,00 969,15

FORNYELSE

ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER
§ 31 (Momsfri)

ERHVERVELSE. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted som ved forlængelse 
af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted 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 
kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. 
Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 20 år for en kiste 
og 10 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug af 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 vedligeholdelsesudgifter.
3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald.
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Takster for fornyelse er ens for alle medlemsgrupper.
5 år 10 år 20 år

Kistegravsteder
Fornyelse af 1 kistegravplads 1.197,21 2.394,42 4.788,84

Urnegravsteder
Fornyelse af 1 urnegravsted (2 pladser) 399,07 798,14

Fornyelse af 1 urnegravsted (3 pladser) 598,60 1.197,21

Fornyelse af 1 urnegravsted (4 pladser) 798,14 1.596,28

Fornyelser efter udløb af fredningsperioden

FORNYELSE
§ 32 (Momsfri)

Fornyelse af et gravsted omfatter:
Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

BRUGSPERIODE
§ 33 (Momsfri)

BRUGSPERIODE. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende 
gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et 
forholdsmæssigt beløb.

Fredningstiden for en kiste er minimum 20 år.
Fornyelse af et kistegrasvsted efter fredningsperiodens udløb kan ikke ske for et kortere åremål 
end 5 år.

Fredningstiden for en urne er minimum 10 år.
Fornyelse af et urnegravsted med Pleje og vedligeholdelse kan fornyes for et år af gangen.
Der udstedes i så fald ikke nyt gravstedsbrev, men den årlige faktura på fornyelsen tjener som 
bevis på gravstedsretten.

Forlænget freningstid:
Anvendes kister eller urner af jern, zink, egetræ eller andet langsomt nedbrydeligt materiale, skal 
brugsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til det dobbelte af fredningstiden. 
Det samme gælder også for urner af keramik.
Nogle kirkegårde i provstiet modtager ikke langsomt nedbrydelige urner.
Kontakt derfor altid den aktuelle kirkegård, inden materialetype bestemmes.

FORNYELSE. Fornyelse af 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. En fornyelse af et gravsted betales efter gældende takst og er ens for alle takstgrupper.
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Gartneriske ydelser på årlig regning
1 kisteplads 2 kistepladser Yderligere pr. kisteplads

Pleje og vedligeholdelse 818,40 1.292,20

Grandækning 500,29 824,65

Forårsblomster (Stedmoder) pr. stk. 14,00 14,00

Sommerblomster (Isbegonia) pr. stk. 14,00 14,00

Urnegravsteder: 2 urnepladser 3 urnepladser
Pleje og vedligeholdelse 689,18 818,40

Grandækning 336,29 453,58

Forårsblomster (Stedmoder) pr. stk. 14,00 14,00

Sommerblomster (Isbegonia) pr. stk. 14,00 14,00

Andre ydelser Antal
Påskeliljer (små i potte). Pr. potte 1

Juletulipaner pr. stk. 1

Kranse (Ø 20 cm) 1

Vanding af forårsblomster ( ½ time) 1

Vanding af sommerblomster ( 1 time) 1

Vanding af både forårs- og sommerblomster ( 1½ time) 1

Timeløn 1

Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse. F. eks.:

 Pleje og vedligeholdelse  og grandækning

eller  Pleje og vedligeholdelse  og  forårs- og sommerblomster

eller Alle ydelserne kan vælges.

Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske 

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året.

2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver  4. uge i vækstperioden.

3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen.

4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form.

5. Pålægning af perlesten eller granitgrus.

Grandækning af et gravsted omfatter:
1. Visne blade fjernes inden granpålægning.

2. Gravstedet dekoreres med pyntegrønt.

3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes.

Forårs- og sommerblomster omfatter:
1. Jorden i plantegruppen løsnes, evt. suppleres med muldjord/spaghnum. 

2. Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes 2 gange.

3. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning.

Kistegravsteder:

14,00

308,79

14,00

15,00

14,00

14,00

115,00

430,73

430,73

409,20

32,50

555,30

646,10

215,37

904,54

4 urnepladser

ÅRLIGE AFTALER OM GARTNERISKE YDELSER
§ 34 (Incl. moms)

ÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder 

Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller 
omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, 
granpyntning, pålægning af perlesten og granitgrus, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter 
gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. 
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1 kisteplads 2 kistepladser
Pleje og vedligeholdelse 16.367,92 25.844,08

Udvidet pleje og vedligeholdelse 24.551,88 38.766,13

Grandækning 10.005,81 16.492,99

Forårsblomster (Stedmoder) pr. stk. 280,00 280,00

Sommerblomster (Isbegonia) pr. stk. 280,00 280,00

2 urnepladser 3 urnepladser
Pleje og vedligeholdelse 6.891,76 8.183,96

Udvidet pleje og vedligeholdelse 10.337,63 12.275,94

Grandækning 3.362,92 4.535,80

Forårsblomster (Stedmoder) pr. stk. 140,00 140,00

Sommerblomster (Isbegonia) pr. stk. 140,00 140,00

Antal 10 år
Påskeliljer (små i potte). Pr. potte 1 325,00

Juletulipaner pr. stk. 1 150,00

Kranse (Ø 20 cm) 1 1.150,00

Ydelserne kan vælges på samme måde som ved årlige aftaler.

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året.

2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver 4. uge i vækstperioden.

3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen.

4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form.

5. Pålægning af perlesten eller granitgrus.

Udvidet pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter yderligere :

1. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter.

2. Gødskning og vanding af beplantning under etabeleringsfasen.

3. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning.

4. Rensning af gravminde for grønalger.

5. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, udvidet pleje og vedligeholdelse,

reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år.

Kistegravsteder i 20 år:

6.175,78

280,00

280,00

Gartneriske ydelser ved Flerårige aftaler for individuelle gravsteder

8.183,96

Yderligere pr. kisteplads

20 år

140,00

650,00

4 urnepladser

140,00

12.275,94

5.552,97

300,00

Andre ydelser

9.045,43

Urnegravsteder i 10 år:

2.300,00

13.568,14

FLERÅRIGE AFTALER OM GARTNERISKE YDELSER 
§ 35 (Incl. moms)

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

Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. udlægning af blomster og 
kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg, granpyntning m.v.
Der kan indgås flerårige aftaler for kortere tidsrum end én fredningsperiode  - dog mindst
for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omfatter mere end én fredningsperiode beregnes i hvert 
enkelt tilfælde.
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Græs
11.199,10

12.922,04

Græs Skovbund
5.168,82 5.168,82

   Pleje og vedligeholdelse (blomster sættes tilbage) 6.030,29

Pleje og vedligeholdelse omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året.

2. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen i vækstperioden.

3. Området luges, fejes, rives og løv opsamles ca. hver 4. uge i vækstperioden.

4. Beskæring og formgivning af beplantning.

5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing efter behov.

6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov.

7. I skovbund slås græsset kun et par gange om året.

Pleje og vedligeholdelse omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året.

2. Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen i vækstperioden.

3. Området luges, fejes, rives og løv opsamles ca. hver 4. uge i vækstperioden.

4. Beskæring og formgivning af beplantning.

5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing efter behov.

6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov.

Kistegravsted med 1 kiste i 20 år:

Gartneriske ydelser ved Flerårige aftaler for Kollektive gravsteder
anlagt med gravminde i græs, skovbund eller bunddække

   Pleje og vedligeholdelse (blomster sættes IKKE tilbage)

Urnegravsteder med 2 urnepladser i 10 år: Bunddække/fast beplantning

   Pleje og vedligeholdelse - blomster sættes IKKE tilbage

   Pleje og vedligeholdelse - blomster sættes tilbage

6.891,76

          anlagt i græs uden gravminde
Græs

Gartneriske ydelser ved Flerårige aftaler for Anonyme gravsteder

3.445,88

Kistegravsted med 1 kiste  i 20 år:
    Pleje og vedligeholdelse 

    Pleje og vedligeholdelse

7.753,23

Urnegravsted med 1 urneplads i 10 år: Græs

§ 35 fortsat (Incl. moms)

KOLLEKTIVE GRAVSTEDER. For et gravsted i anlagt med gravminde i græs, skovbund eller bunddække
betales for pleje og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Ikke anvendte år fra 1. person kan overføres til 2. 
person. Aftale for hele perioden er obligatorisk.

GRAVSTEDER I FÆLLES GRAVANLÆG
§ 36 (Incl. moms)

ANONYME GRAVSTEDER. For en gravplads i anonym fællesgrav betales for pleje og 
vedligeholdelse i en fredningsperiode. Aftale for hele perioden er obligatorisk.

BEGRAVELSE OG URNENEDSÆTTELSE
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GRAVNING. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb.

Medlem af Folkekirken
Bosat i Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale

Begravelse
For en voksengrav 8.285,47 -4.764,14 3.521,32

For en barnegrav (indtil 10 år) 1.722,94 -990,69 732,25

Tillæg for begravelser på lørdage 1.550,65 0,00 1.550,65

Urnenedsættelse
For en urnegrav 1.033,76 -413,51 620,26

For en urnegrav i dobbelt dybde 1.550,65 -930,39 620,26

Medlem af Folkekirken
Bosat uden for Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale

Begravelse
For en voksengrav 8.285,47 -3.604,18 4.681,29

For en barnegrav (indtil 10 år) 1.722,94 -749,48 973,46

Tillæg for begravelser på lørdage 1.550,65 0,00 1.550,65

Urnenedsættelse
For en urnegrav 1.033,76 -206,75 827,01

For en urnegrav i dobbelt dybde 1.550,65 -310,13 1.240,52

Ikke-Medlem af Folkekirken Kostpris Tilskud At betale

Begravelse
For en voksengrav 8.285,47 0,00 8.285,47

For en barnegrav (indtil 10 år) 1.722,94 0,00 1.722,94

Tillæg for begravelser på lørdage 1.550,65 0,00 1.550,65

Urnenedsættelse
For en urnegrav 1.033,76 0,00 1.033,76

For en urnegrav i dobbelt dybde 1.550,65 0,00 1.550,65

BEGRAVELSE OG URNENEDSÆTTELSE
§ 37 (Momsfri)

Begravelse omfatter:
1. Evt. nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning.
2. Gravning og tilkastning af grav. 
3. Oprydning og klargøring af materiel.
4. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 måneder).

Urnenedsættelse omfatter:
1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning.
2. Gravning og tilkastning af urnegrav.
3. Assistance ved nedsætning af urne.
4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning.
5. Opretning og efterfyldning med jord. 
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Medlem af Folkekirken
Bosat i Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale

Benyttelse af kirke/kapel 2.412,11 -2.412,11 0,00
Tillæg for benyttelse af kirke/kapel i "dobbelt tid" 1.722,94 -1.722,94 0,00

Tillæg for benyttelse på lørdage 1.033,76 -1.033,76 0,00

Organist og kirkesanger/kor 1.409,83 -1.409,83 0,00

Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16 og lørdage 1.033,76 0,00 1.033,76

Medlem af Folkekirken
Bosat uden for Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale

Benyttelse af kirke/kapel 2.412,11 -1.688,48 723,63

Tillæg for benyttelse af kirke/kapel i "dobbelt tid" 1.722,94 -1.206,06 516,88

Tillæg for benyttelse på lørdage 1.033,76 0,00 1.033,76

Organist og kirkesanger/kor 1.409,83 0,00 1.409,83

Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16 og lørdage 1.033,76 0,00 1.033,76

Ikke-Medlem af Folkekirken Kostpris Tilskud At betale

Benyttelse af kirke/kapel 2.412,11 0,00 2.412,11

Tillæg for Benyttelse af kirke/kapel i "dobbelt tid". 1.722,94 0,00 1.722,94

Tillæg for benyttelse på lørdage 1.033,76 0,00 1.033,76

Organist og kirkesanger/kor 1.409,83 0,00 1.409,83

Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl. 16 og lørdage 1.033,76 0,00 1.033,76

Organist timeløn 430,10

Orgelsolo (75%) 322,58

Postludium (80%) 344,08

Acc. Solosang (50%) 215,05

Prøve pr. påbegyndt time (100%) 430,10

Ekstra ydelser ved kirkelige handlinger

BENYTTELSE AF KIRKE OG KAPEL
§ 38 (Momsfri)

KIRKE OG KAPEL.
For benyttelse af kirke og kapel til begravelse og bisættelse betales følgende beløb:

Ydelser ved benyttelsen af kirke og kapel omfatter:
1. Modtagelse af kiste mandag-torsdag kl. 7.00-16.00, fredag kl. 7.00-12.00.
2. Ordning af blomster og kranse i kirken/kapel.
3. Lys i stager og ringning. (Lys i stager bruges ikke i alle kirker!).
4. Varme og lys.
5. Betjening og rengøring.

Begravelser og bisættelser kan ikke ske Påskedag, Pinsedag og Juledag. Seneste tidspunkt for en begravelse på kirkegården 
er kl. 14.00. I perioden 1/11 - 1/04 dog kl.13.00. Foregår begravelseshandlingen uden for kirkegården er seneste 
ankomsttidspunkt til kirkegården kl. 14.00. Fra 1/11 - 1/04 dog kl. 13.00. Seneste tidspunkt for en bisættelse er kl. 15.00. 
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Urneflytning
Administrativt tillæg (Incl. moms) 861,47

Opgravning af urne 1.033,76

Nedgravning af urne 1.033,76

     Takster gældende for alle

Urneflytning
1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning.

2. Gravning og tilkastning af urnegrav.

3. Assistance ved nedsætning af urne.

4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning.
5. Opretning og efterfyldning med jord. 

6. Hvis urnen ikke er intakt ved opgravelsen, skal gravstedsejer bekoste en ny urne.

AFSLUTNING. Taksterne ved kirkegårdene i Roskilde Domprovsti, der er sammenfaldende med 
Roskilde kommune, er fastsat ud fra en kostprisberegning. I hovedprincippet er prisen baseret på 
aktuel timekostpris for en gartner samt vareforbrug.

Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet på baggrund af kirkeministeriets 
vejledning fra 1996 vedrørende kirkegårdsvedtægter. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder reguleres 
efter nettoprisindekset.

Der sker en regulering af taksterne hvert år i henhold til vejledning udsendt af provstiudvalget i 
Roskilde Domprovsti. Bruttotakster (takstblade) på grundlag af den seneste vejledning foreligger som 
bilag til vedtægten.

Godkendt i Roskilde Domprovsti, Provstiudvalget den 01-09-2020.
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