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TAKSTER 

2021 

 

KORSØR KIRKEGÅRD 

Kjærsvej 2, 4220 Korsør 

Tlf.: 58 37 29 40 

Kirkegårdskontoret 

Åbent: mandag - fredag  

kl. 9:30 – 12:30 

 

Takstudvalget for Slagelse Provsti udarbejder takstblad for Bykirkegårde og 

Landsbykirkegårde i Slagelse Provsti. Taksterne er ud fra grund takster, som 

reguleres årligt med gældende indeks frem til næste samlede revidering i 

Takstudvalget. 

Korsør Kirkegårds takster hører under Bykirkegårde i Slagelse Provsti. 

Takster for Erhvervelse, Begravelse, Bisættelse og Kapel er opdelt i 2 takst-

grupper: 

1. Medlem af folkekirken:   Uanset bopælskommune i Danmark 

2. Ikke medlem af folkekirken:  Uanset bopælskommune i Danmark 

Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet på baggrund af 

Kirkeministeriets vejledning af 29. maj 2009, dokument nr.: 559642/09 

vedrørende kirkegårdstakster. 
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Bisættelse og Begravelse 

(Momsfri) 

Medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

Urnegrav, urnenedsættelse 609,08 0,00 609,08 

Urnegrav, dobbelt dybde (C1A) 1.218,17 0,00 1.218,17 

Voksengrav, kiste 3.654,51 0,00 3.654,51 

Barnegrav, kiste 1.218,17 0,00 1.218,17 

Kapel, hverdage 2.050,73 2.050,73 0,00 

Kapel, lørdage 3.076,09 3.076,09 0,00 

Organist og Korsangere 829,58 829,58 0,00 

Opbevaring af kiste på køl 504,51 0,00 504,51 

    
Ikke-medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

Urnegrav, urnenedsættelse 609,08 0,00 609,08 

Urnegrav, dobbelt dybde (C1A) 1.218,17 0,00 1.218,17 

Voksengrav, kiste 3.654,51 0,00 3.654,51 

Barnegrav, kiste 1.218,17 0,00 1.218,17 

Kapel, hverdage 2.050,73 0,00 2.050,73 

Kapel, lørdage 3.076,09 0,00 3.076,09 

Organist og korsangere 829,58 0,00 829,58 

Opbevaring af kiste på køl 504,51 0,00 504,51 
 

Urnenedsættelse omfatter: 

1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning 

2. Gravning og tilkastning af urnegrav 

3. Assistance ved nedsættelse af urne 

4. Evt. plantning af opgravede planter/reetablering af belægning 

5. Efterfyldning med jord/perlesten af urnegrav. 

Begravelse omfatter: 

1. Kistegrav: Rydning af beplantning og belægning 

2. Gravning og tilkastning af grav 

3. Efterfyldning med jord de første 6 måneder 

4. Efter 6 måneder, anlæg med perlesten og brostensforkant, 

evt. planter i depot genplantes på gravsted. 

Benyttelse af Kapel omfatter: 

1. Køre kiste frem til handling 

2. Arrangere buketter og kranse i kapel før handling 

3. Lys i stager og ringning 

4. Arrangere blomster på gravplads Korsør Kirkegård efter handling 

5. Betjening v/kapelvagt under handling. 



 

Side 3 af 9 
Takster 2021 

TAKSTER FOR KORSØR KIRKEGÅRD 

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 

(Momsfri) 

Erhvervelse: 

Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted, som ved 

forlængelse af brugsretten, gældende for alle gravstedets gravpladser. 

Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme 

antal år det pågældende gravsted er fredet. 

Fredningstiden på Korsør kirkegård er: 

• Kiste 20 år 

• Urne 10 år 

 

Erhvervelse af et gravsted omfatter: 

1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted 

2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelse 

3. Rydning af gravsted for monumenter, beplantning, belægning m.v. ved 

sløjfning. 

Brugsperiode: En brugsperiode er samme antal år som fredningstiden for det 

pågældende gravsted. 

Fredningstiden på Korsør kirkegård er: 

• Kiste 20 år 

• Urne 10 år 
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Erhvervelse af kistegrave 20 år 

(Momsfri) 

Medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

1 Kisteplads 6.159,00 6.159,00 0,00 

2 Kistepladser 12.318,00 12.318,00 0,00 

Pr. kisteplads over 5 kiste pl. 6.159,00 6.159,00 0,00 

    

Ikke medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

1 Kisteplads 6.159,00 0,00 6.159,00 

2 Kistepladser 12.318,00 0,00 12.318,00 

Pr. kisteplads over 5 kiste pl. 6.159,00 0,00 6.159,00 

 

Erhvervelse af urnegravplads 10 år 

(Momsfri) 

Medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

1 Urnegravsted 947,60 947,60 0,00 

    

Ikke medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

1 Urnegravsted 947,60 0,00 947,60 

 

Forud køb af gravsted 

(Inkl. moms) 

Forud køb af gravsted kan kun foretages, hvis der oprettes flerårig aftale for 

pleje og vedligehold for minimum 5 år. Herudover skal gravstedet fremstå 

gravstedslignende ved plantning af mindst 2-3 stk. helårsplanter på 

gravstedet. 

Man kan tilkøbe grandækning, men dette er ikke obligatorisk ved forud køb af 

gravsted. Ved flerårig aftale for pleje og vedligehold, er det kirkegårdens 

gartnere, der passer gravstedet. Aftale om plantning af årstidens blomster 

f.eks. påskelilje o.l. kan kun oprettes på årlig regning. 

5 års forud køb af gravsted Pleje og 
vedligehold 

Partiel 
grandækning  

1 Kisteplads 3.981,75 2.394,40 

2 Kistepladser 5.898,05 3.285,05 

Pr. kisteplads over 5 kistepladser 1.399,60 890,70 

Urnegravsted afd.: E3, E4A, E4B 3.534,20 1.708,50 

Urnegravsted afd.: B1 3.534,20 2.431,25 
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Fornyelse af gravsted 

(Momsfri) 

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 reguleringsplan af 

dele af kirkegården. 

Fornyelse kan ske for minimum 5 år. 

Den maksimale fornyelsesperiode for kistegravpladser er maksimum 20 år ad 

gangen og urnegravsteder maksimum 10 år ad gangen. En fornyelse betales 

efter gældende takst pr. år, der fornyes. 

Kirkegården sender besked til gravstedsejer inden et gravsted udløber. 

Priser pr. år fornyelse: 

Medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

1 Kisteplads 307,95 153,98 153,98 

2 Kistepladser 615,70 307,85 307,85 

Pr. kisteplads yderligere 307,95 153,98 153,98 

1 Urnegravsted 94,76 47,39 47,39 

    

Ikke medlem af folkekirken Kostpris Tilskud Kunde betaling 

1 Kisteplads 307,95 0,00 307,95 

2 Kistepladser 615,70 0,00 615,70 

Pr. kisteplads yderligere 307,95 0,00 307,95 

1 Urnegravsted 94,76 0,00 94,76 

 

Fornyelsen af gravstedet omfatter: Gravstedets andel af kirkegårdens 

generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. 

 

Gravstedernes vedligeholdelse 

Gravstedsejer kan vælge mellem følgende muligheder: 

1. Passe privat, hvor gravstedsejer selv plejer og vedligeholder 

2. Pleje- og vedligeholdelsesaftale med årlig regning 

3. Flerårig pleje- og vedligeholdelsesaftale 

Bemærk, at på afdelinger med obligatoriske ydelser kun er mulighed nr. 3. 

Flerårige pleje- og vedligeholdelsesaftale anvendes og der betales for hele 

fredningsperioden. 

Se afsnit om afdelinger med obligatorisk pleje- og vedligehold (side 9). 



 

Side 6 af 9 
Takster 2021 

TAKSTER FOR KORSØR KIRKEGÅRD 

Årlige pleje- og vedligeholdelses aftaler, samt grandækning 

(Inkl. moms) 

Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravstedet 

for følgende beløb: 

Gartneriske ydelser på årlig regning. 

Pris pr. år 

Pleje og 

vedligehold 

Partiel 

grandækning 

1 Kisteplads 745,90 476,50 

2 Kistepladser 1.103,95 653,74 

3 Kistepladser 1.282,97 830,41 

4 Kistepladser 1.461,99 1.008,24 

5 Kistepladser 1.641,01 1.185,48 

Pr. kisteplads over 5 pladser 179,02 177,25 

Urnegravsted afd.: E3, E4A, E4B 656,39 341,70 

Urnegravsted afd.: B1 706,84 483,83 

 

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 

1. Lugning, rivning, fejning og opsamling af løv ca. hver 14. dag i hele 

vækstperioden 

2. Fjernelse af visne buketter 1 gang hver uge hele året 

3. Beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 

 

Grandækning af et gravsted omfatter: 

1. Sommerblomster fjernes inden grandækning 

2. Partiel grandækning på gravstedet 

3. Grandækningen fjernes om foråret og gravsted rives/fejes. 

 

Før en pleje- og vedligeholdelsesaftale /grandæk aftale kan indgås: 

Gældende regler1 omkring sikring af monumenter skal sikre, at offentlighed og 

gartnerne på kirkegården ikke kommer til skade ved, at et monument vælter. 

  

 
1 Monumenter skal overholde gældende lovgivning, om sikring af monument ved stiftning, samt fundering 

før kirkegården må påtage sig, at udføre gartneriske ydelser. 
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Hvis et gravsted ved overtagelse af pleje- og vedligeholdelsesaftale, vurderes 

ikke tilfredsstillende vedligeholdt, skal der betales for oprensning af gravsted 

inden aftale for pasning kan påbegyndes. 

Gartneriske ydelser 

Der kan til et gravsted tilkøbes gartneriske ydelser f.eks. plantning af 

prydbuske/årstidens blomster på gravstedet. 

Ved henvendelse på Kirkegårdskontoret kan tilbud udarbejdes på opgaver som 

etablering af blomsterkumme o.l. 

 

Timepris (Inkl. moms) 

Timepris gartnere 380,68 

 

 

Årlig aftale om årstidens blomster 

Årstidens blomster omfatter: 

• Jorden i plantekumme løsnes evt. suppleres med muldjord/spagnum 

• Levering og plantning af årstidens blomster 

• Årstidens blomster vandes ved plantning 

• Forårsblomster plantes inden påske, afhængigt af vejret og fjernes inden 

juni måned (ikke gældende for gravsteder der passes privat, her fjernes 

forårsblomster kun, hvis der er aftale om sætning af sommerblomster) 

• Sommerblomster plantes inden grundlovsdag 5. juni og fjernes ved 

grandækning. 

 

 

Betaling aftaler på årlig regning 

Faktura fremsendes via Nets og skal tilmeldes betalingsservice (PBS). 

Betalingsfrister: 

• 1. marts: Pleje- og vedligeholdsaftaler 

• 1. marts: Forårsblomster / Sommerblomster 

• 1. oktober: Grandækning / Juletulipaner / puder 

 

Afmelding af aftaler på årlig regning skal ske senest 1 måned før betalingsfrist. 
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Flerårige pleje- og vedligeholdelses- / grandæknings aftaler 

(Inkl. moms) 

Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravstedet 

for følgende beløb: 

Gartneriske ydelser: 

Flerårig aftale pris pr. år 

Pleje- og 

vedligehold 

Partiel 

grandækning 

1 Kisteplads 796,35 478,88 

2 Kistepladser 1.179,61 657,01 

3 Kistepladser 1.459,53 834,56 

4 Kistepladser 1.739,45 1.013,28 

5 Kistepladser 2.019,38 1.191,41 

Pr. kisteplads over 5 pladser 279,92 178,14 

Urnegravsted afd.: E3, E4A, E4B 706,84 343,41 

Urnegravsted afd.: B1 706,84 486,25 

 

Flerårig Pleje- og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 

1. Alle ydelser som beskrevet under pleje- og vedligeholdelse årlig aftale 

2. Fornyelse af forvoksede eller udgåede planter2 

3. Opretning af belægning, evt. blomsterkumme ved jordsætning 

4. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen3 

  

 
2 Hvis plante er købt igennem kirkegården i perioden for den flerårige aftale. Udskiftning af plante til 

samme størrelse som ved indkøb. 
3 Gældende for beplantning leveret af kirkegården og plantet af kirkegårdens gartnere. 
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Afdelinger med obligatorisk pleje- og vedligehold  

(Inkl. moms) 

Gældende for disse gravsteder er, at der skal betales for pleje- og vedligehold 

af gravstedet i hele fredningsperioden, når gravstedet erhverves. Partiel 

grandækning kan tilkøbes på afdelinger, hvor dette er nævnt, men er ikke 

obligatorisk. 

• For kistegravsted er fredningsperioden på Korsør Kirkegård 20 år 

• For urnegravsted er fredningsperioden på Korsør Kirkegård 10 år 

Pris for hele fredningsperioden: 

Afdeling Gravstedstype År Pleje- og 
vedligehold 

Partiel 
grandækning 

C1A Kendt fællesgrav uden plade, 
urne 

10 4.773,80 % 

A5 
 

Anonym plæne, urne 10 4.773,80 % 

E3A 
 

Græsgravsted med plade, urne 10 7.399,30 % 

E5 Kombination plæne og anlæg, 
2 kistepladser 

20 23.551,60 13.736,40 

E6 Kombination plæne og anlæg, 
2 kistepladser 

20 23.551,60 13.736,40 

C2A Kombination plæne og anlæg, 
1 kisteplads 

20 15.701,00 6.868,20 

C2A Kombination plæne og anlæg, 
2 kistepladser 

20 23.551,60 13.736,40 

 
 

Anonym plæne, 1 kisteplads 20 14.798,60 % 

 

Obligatorisk Pleje- og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 

1. Alle ydelser som beskrevet under pleje- og vedligeholdelse årlig aftale 

2. Fornyelse af forvoksede eller udgåede planter4 

3. Opretning af belægning ved jordsætning 

4. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen5 

 

 
4 Hvis plante er købt igennem kirkegården i perioden for den flerårige aftale. Udskiftning af plante til 

samme størrelse som ved indkøb. 

5 Gældende for beplantning leveret af kirkegården og plantet af kirkegårdens gartnere. 

 

I Takstblad tages forbehold for evt. trykfejl.  


