
Takster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. januar 2012. 
 

ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 
 

§ 31 
1. Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. 

vedtægtens § 20 og § 24, er vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har 
bopæl i sognet/kommunen. 

2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende ægtefælle begærer 
gravstedet udlagt med 2 gravpladser. 

3. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver 
gravplads udover 2 gravpladser samme takster som angivet i § 32. 

4. Betaling i henhold til stk. 3 er fritaget for moms. 
 

§ 32 
1. Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i 

sognet/kommunen, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 
fredningsperiode som nedenfor angivet: 

Kistegravplads kr. 131 
Kistegravplads i fællesgrav kr. 131 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 131 
Urnegravplads kr. 131 
Urnegravplads i fællesgrav kr. 131 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 131 
 
Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 260 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
Urnegravplads kr. 260 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
 
2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et 
gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 260 
Kistegravplads i fællesgrav kr. 260 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
Urnegravplads kr. 260 
Urnegravplads i fællesgrav kr. 260 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
 
Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 521 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 521 
Urnegravplads kr. 521 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 521 
 
3. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. 
 

FORNYELSE AF GRAVSTEDER 
 

§ 33 



1. Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i sognet/kommunen, betaler 
for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor 
angivet: 

Kistegravplads kr. 131 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 131 
Urnegravplads kr. 131 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 131 
 
Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 260 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
Urnegravplads kr. 260 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
 

2. Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i 
sognet/kommunen, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 
fredningsperiode som nedenfor angivet: 

Kistegravplads kr. 131 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 131 
Urnegravplads kr. 131 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 131 
 
Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 260 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
Urnegravplads kr. 260 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
 
3. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et 
gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 260 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
Urnegravplads kr. 260 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 260 
 
Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: 
Kistegravplads kr. 521 
Kistegravplads med plade i fællesgrav kr. 521 
Urnegravplads kr. 521 
Urnegravplads med plade i fællesgrav kr. 521 
 
Det bemærkes, at gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af 
kiste eller urne ikke kan fornyes. 
 

4. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. 
 

§ 34 
Fredningstiden er den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges. Ved fornyelse for 
et kortere åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt. 
 
Fornyelse kan normalt ikke ske for et kortere åremål end 5 år. 
 
Erhverves et gravsted til fremtidig brug, er det en betingelse at der betales for 
vedligeholdelsen efter § 35 eller § 36 fra erhvervelsestidspunktet. 



 
REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER 

 
§ 35 

1. Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig renholdelse af gravsteder mod 
betaling af et årligt beløb som nedenfor angivet: 

Kistegravsteder:  
Tillæg for almindelig 
grandækning: 

Tillæg for forårs- og 
sommer-blomster: 

Med 1 gravplads kr. 409 kr. 185 7,5 kr./stk. 
- 2 gravpladser kr. 609 kr. 304 7,5 kr./stk. 
- mere end 2 gravpladser, yderligere 
pr. gravplads kr. 191 kr. 95 7,5 kr./stk. 

Urnegravsteder kr. 274 kr. 185 7,5 kr./stk. 
 
2. For arbejder ud over renholdelsen, eksempelvis nyplantning eller 
omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o.lign., betales efter 
regning. 
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder. 
3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb. 

 
§ 36 

1. Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af anlagte 
gravsteder i én fredningsperiode mod betaling. 
Takster for vedligeholdelse m.v. er pr. 1. januar 2010 momspligtig. 
Se taksterne i det vedlagte bilag. 

2. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende 
arbejder: 
Omplantning af kantplaner, fornyelse af udgående eller forvoksede planter, opretning 
efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. 

3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, 
pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, 
granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, 
vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o.lign., må der herfor betales særskilt 
vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget. 

4. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. 
5. Betaling efter stk. 1-4 indbetales til Fyens Stift. Det indbetalte beløb tilhører kirken og 

renterne af beløbet tilfalder kirkekassen. 
 

§ 37 
1. For vedligeholdelse i fredningstiden af gravpladser i fællesgrav betales et beløb. 

Takster for vedligeholdelse er pr. 1. januar 2010 momspligtig. 
Se taksterne i det vedlagte bilag. 

2. Vedrørende takster for erhvervelse henvises til §§ 31 og 32. 
3. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. 
4. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige 

midler som en den pågældende kirkes tilhørende kapital, at forrente til fordel for 
kirkens kasse. 

5. Forlængelse af gravplads med plade i fællesgrav kan finde sted efter gældende regler. 
 

§ 38 
 



For gravning efter stedets skik betales: 
For en voksen grav kr. 2.000 
For en barnegrav (indtil 10 års alderen) kr. 0 
For en urnegrav kr. 434 
For en urnegrav i dobbelt dybde kr. 653 
 
Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms. 
 
Taksterne i §§ 32-38 reguleres hver den 1. januar i året i henhold til beregning foretaget 
af Fyens Stift. 
 
Anne Bjørn Beck, formand 
 
Aunslev den 14. november 2011 
 

Bilag vedr. takster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. 
januar 2012 

 
Kistegravsteder Fredning Pladser Excl. Moms Incl. Moms Moms udgør 
Alm. Vedligeholdelse 20 år 1 plads kr.   9.980,00 kr. 12.475,00 kr.   2.495,00 
– ” – 20 år 2 pladser kr. 14.766,00 kr. 18.457,50 kr.   3.691,50 
– ” – 20 år Pr. Yderligere plads kr.   4.786,00 kr.   5.982,50 kr.   1.196,50 
– ” – 25 år 1 plads kr. 12.475,00 kr. 15.593,75 kr.   3.118,75 
– ” – 25 år 2 pladser kr. 18.457,00 kr. 23.071,25 kr.   4.614,25 
– ” – 25 år Pr. Yderligere plads kr.   5.982,00 kr.   7.477,50 kr.   1.495,50 
– ” – 30 år 1 plads kr. 14.970,00 kr. 18.712,50 kr.   3.742,50 
– ” – 30 år 2 pladser kr. 22.149,00 kr. 27.686,25 kr.   5.537,25 
– ” – 30 år Pr. Yderligere plads kr.   7.179,00 kr.   8.973,75 kr.   1.794,75 
Grandækning 20 år 1 plads kr.   4.786,00 kr.   5.982,50 kr.   1.196,50 
– ” – 20 år 2 pladser kr.   7.983,00 kr.   9.978,75 kr.   1.995,75 
– ” – 20 år Pr. Yderligere plads kr.   2.591,00 kr.   3.238,75 kr.      647,75 
– ” – 25 år 1 plads kr.   5.982,00 kr.   7.477,50 kr.   1.495,50 
– ” – 25 år 2 pladser kr.   9.979,00 kr. 12.473,75 kr.   2.494,75 
– ” – 25 år Pr. Yderligere plads kr.   3.239,00 kr.   4.048,75 kr.      809,75 
– ” – 30 år 1 plads kr.   7.179,00 kr.   8.973,75 kr.   1.794,75 
– ” – 30 år 2 pladser kr. 11.974,00 kr. 14.967,50 kr.   2.993,50 
– ” – 30 år Pr. Yderligere plads kr.   3.886,00 kr.   4.857,50 kr.      971,50 
Forårs/sommerblomster 20 år 1 plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 20 år 2 pladser kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 20 år Pr. Yderligere plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 25 år 1 plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 25 år 2 pladser kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 25 år Pr. Yderligere plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 30 år 1 plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 30 år 2 pladser kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 30 år Pr. Yderligere plads kr. 7,50/stk. + 3%   
      Urnegravsteder Fredning Pladser Excl. Moms Incl. Moms Moms udgør 
Alm. vedligeholdelse 10 år  kr.   4.276,00 kr.   5.345,00 kr.   1.069,00 
– ” – 12 år  kr.   5.131,00 kr.   6.413,75 kr.   1.282,75 
– ” – 15 år  kr.   6.414,00 kr.   8.017,50 kr.   1.603,50 
Grandækning 10 år  kr.   2.470,00 kr.   3.087,50 kr.      617,50 
– ” – 12 år  kr.   2.964,00 kr.   3.705,00 kr.      741,00 
– ” – 15 år  kr.   3.705,00 kr.   4.631,25 kr.      926,25 
Forårs/sommerblomster 10 år  kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 12 år  kr. 7,50/stk. + 3%   



– ” – 15 år  kr. 7,50/stk. + 3%   
      Skovkirkegård Kiste Fredning Pladser Excl. Moms Incl. Moms Moms udgør 
Alm. Vedligeholdelse 20 år 1 plads kr.   8.568,00 kr. 10.710,00 kr.   2.142,00 
– ” – 20 år 2 pladser kr. 12.851,00 kr. 16.063,75 kr.   3.212,75 
– ” – 25 år 1 plads kr. 10.710,00 kr. 13.387,50 kr.   2.677,50 
– ” – 25 år 2 pladser kr. 16.064,00 kr. 20.080,00 kr.   4.016,00 
– ” – 30 år 1 plads kr. 12.852,00 kr. 16.065,00 kr.   3.213,00 
– ” – 30 år 2 pladser kr. 19.276,00 kr. 24.095,00 kr.   4.819,00 
      Grandækning 20 år 1 plads kr.   3.706,00 kr.   4.632,50 kr.      926,50 
– ” – 20 år 2 pladser kr.   5.558,00 kr.   6.947,50 kr.   1.389,50 
– ” – 25 år 1 plads kr.   4.632,00 kr.   5.790,00 kr.   1.158,00 
– ” – 25 år 2 pladser kr.   6.947,00 kr.   8.683,75 kr.   1.736,75 
– ” – 30 år 1 plads kr.   5.559,00 kr.   6.948,75 kr.   1.389,75 
– ” – 30 år 2 pladser kr.   8.337,00 kr. 10.421,25 kr.   2.084,25 
Forårs/sommerblomster 20 år 1 plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 20 år 2 pladser kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 25 år 1 plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 25 år 2 pladser kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 30 år 1 plads kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 30 år 2 pladser kr. 7,50/stk. + 3%   
      Skovkirkegård Urner Fredning Pladser Excl. Moms Incl. Moms Moms udgør 
Alm. vedligeholdelse 10 år  kr.   2.473,00 kr.   3.091,25 kr.      618,25 
– ” – 12 år  kr.   2.968,00 kr.   3.710,00 kr.      742,00 
– ” – 15 år  kr.   3.709,00 kr.   4.636,25 kr.      927,25 
Grandækning 10 år  kr.   2.470,00 kr.   3.087,50 kr.      617,50 
– ” – 12 år  kr.   2.964,00 kr.   3.705,00 kr.      741,00 
– ” – 15 år  kr.   3.705,00 kr.   4.631,25 kr.      926,25 
Forårs/sommerblomster 10 år  kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 12 år  kr. 7,50/stk. + 3%   
– ” – 15 år  kr. 7,50/stk. + 3%   
Fællesplæne Fredning Pladser Excl. Moms Incl. Moms Moms udgør 
Kiste uden plade 20 år  kr.   4.756,00 kr.   5.945,00 kr.   1.189,00 
– ” – 25 år  kr.   5.945,00 kr.   7.431,25 kr.   1.486,25 
– ” – 30 år  kr.   7.134,00 kr.   8.917,50 kr.   1.783,50 
Kiste med plade 20 år  kr.   7.134,00 kr.   8.917,50 kr.   1.783,50 
– ” – 25 år  kr.   8.917,00 kr. 11.146,25 kr.   2.229,25 
– ” – 30 år  kr. 10.701,00 kr. 13.376,25 kr.   2.675,25 
      Urne uden plade 10 år  kr.   1.648,00 kr.   2.060,00 kr.      494,50 
– ” – 12 år  kr.   1.978,00 kr.   2.472,50 kr.      494,50 
– ” – 15 år  kr.   2.472,00 kr.   3.090,00 kr.      618,00 
Urne med plade 10 år  kr.   2.473,00 kr.   3.091,25 kr.      618,25 
– ” – 12 år  kr.   2.968,00 kr.   3.710,00 kr.      742,00 
– ” – 15 år  kr.   3.709,00 kr.   4.636,25 kr.      927,25 
 


