1. Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder (ikke momspligtig).
Fornyelse udover
fredningstiden
og reservation

Erhvervelse af gravsted

Medlem af folkekirken
Ikke-medlem af
folkekirken

Gratis
352,38 kr.

Kisteplads: 563,93 kr. x fredningstiden.
Urne- / barneplads: 282,47 kr. x fredningstiden.

Du kan vælge selv at ren- og vedligeholde gravstedet.
Dog kan kirkegården efter en periode med misligholdelse kræve gravstedet sløjfet.
2. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig)
Type / Status af afdøde
Gravkastning kiste, voksen grav
Lørdagstillæg for gravkastning kiste
Gravkastning kiste, barnegrav (indtil 10 års alderen)
Gravkastning urnegrav og nedsættelse
Lørdagstillæg for urnenedsættelse
For gravning i dobbelt dybde (kiste og urne)

Medlem af folkekirken
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Ikke-medlemmer og
valgmenighedsmedlemmer
3.876,18 kr. (11 timer)
Tillæg på 1.409,52 kr. (4 timer)
1.761,90 kr. (5 timer)
704,76 kr. (2 timer)
Tillæg på 50 % af gravkastningen
Tillæg på 50 % af gravkastningen

4. Omlægning og opretning af gravsted og andet arbejde:
Faktureres for medgået tid pr. time og forbrug af materialer.
Beløbet tillægges moms efter gældende regler.
5. Sløjfning af gravsteder:
Sløjfning af gravstedet før fredningstidens udløb skal betragtes som bestilt arbejde og faktureres for medgået tid.
6. Urnenedsættelse i de ukendtes grav:
Ved nedsættelse af urne i de ukendtes grav betales for hele fredningsperioden,
15 år ved nedsættelsen:
Beløb, der betales i 2017 er 4.965,00 kr. inkl. moms.
7. Gravstedsvedligeholdelsesaftale.
Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over pleje og vedligehold af gravstedet: fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering
af perlegrus og muld, rensning af mindesten.
Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand når aftalen starter. Det anbefales at aftalen
for udvidet pleje og vedligeholdelse udløber sammen med gravstedet.
Aftalen indgås med kirkeværgen.
Udvidet pleje og vedligeholdelse i en brugsperiode af gravstedet med indbetaling til Stiftet:

3. Takst for pleje og vedligehold af gravsted i ét år (momspligtig)
Pris kr.
excl. moms
Gravplads med 1 kisteplads
Gravplads med 2 kistepladser
Gravplads med 3 kistepladser
Urne/barnegravsted
Gravsted i plæne, plade eller skov, 1 kisteplads
Gravsted i plæne, plade eller skov, 2 kistepladser
Gravsted i plæne, plade eller skov, urne
Grandækning af gravsted med 1 kisteplads
Grandækning af gravsted med 2 kistepladser
Grandækning af gravsted med 3 kistepladser
Grandækning af urnegrave

704,76
1.057,14
1.310,85
606,09
546,19
736,47
465,14
329,66
499,00
689,38
275,55

Pris kr.
inkl. moms
880,92
1.321,39
1.638,04
757,72
682,84
920,03
581,21
412,07
623,75
861,72
344,44

Forårs- og sommerblomster samt grandækning aftales med graveren.
Arbejde udover det nævnte beregnes efter medgået tid pr. time med kr. 352,38 excl. moms,
440,48 kr. inkl. moms.
Pleje og vedligehold af gravsted i 1 år omfatter:
Emne
Hække
Buketter
Anlæg
Mindesten
Blomsterbed
Beplantning

Stauder
Gravstedet

Beskrivelse
At hække er fri for ukrudt på begge sider. Fremmede trævækster fjernes med rod.
Visne buketter fjernes en gang om ugen.
Tilse at stenkanter ligger, som de skal. Småfejl rettes med det samme.
Ved jorddækning og større skader gives meddelelse til gravstedsejeren.
Mindestenens front holdes friklippet.
Jorden løsnes, luges og blomsterne tilses.
Visne stilke klippes af.
Udgåede planter, graves op og der gives besked til gravstedsejeren.
Roser, Calluna og Erica m.v. beskæres efter årstid.
Holdes i optimal vækst.
Hele gravstedet skuffes. I perlegrus skuffes til jordoverfladen.
Hele gravstedet rives pænt. Affejning af sten-kant, trædesten og forkanter.
Tilse helhedsindtrykket er i orden.

Priser på gravstedsvedligeholdelsesaftaler er inkl. moms:
Udvidet pleje og vedligeholdelse
Gravsted med 1 kisteplads
Gravsted med 2 kistepladser
Gravsted med 3 kistepladser
Urne/barnegravsted
Fællesgrav, urne, anonym
Plæne, plade eller skov, 1 kisteplads
Plæne, plade eller skov, 2 kistepladser
Plæne, plade eller skov, urne

10 år
8.809
13.214
16.380
7.571
3.310
6.828
9.200
5.812

15 år
13.214
19.821
24.571
11.357
4.965
10.243
13.800
8.718

20 år
17.618
26.428
32.761
15.142
6.620
13.657
18.401
11.624

25 år
22.023
33.035
40.951
18.928
8.275
17.071
23.001
14.530

30 år
26.428
39.642
49.141
22.714
9.930
20.485
27.601
17.436

8. Urnenedsættelse:
Efter ønske fra de pårørende vil sognepræsten stå til rådighed ved urnenedsættelsen.
Sognepræsten kan kontaktes på tlf. 97 57 15 77.

Er der spørgsmål til oplysningerne i denne brochure, kan der rettes henvendelse til:
Graver:
Svend Erik Søndergaard Pedersen
Frederiksgade 9
7870 Roslev
Tlf. 51 80 27 40

Roslev-Rybjerg Menighedsråds formand:
Ellen Godsk
Æblevej 55, 7870 Roslev
Tlf. 97 57 17 01

Kirkeværge for Roslev og Rybjerg Kirke:
Jytte Schrøder
Kærvej 17, 7870 Roslev
Tlf. 97 57 14 37

