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ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER
§ 31
Første erhvervelse af en gravplads for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens § 20 og § 24,
er vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har bopæl i Odense kommune. Der henvises dog
til den enkelte kirkegårdsvedtægts særlige bestemmelser om tilknytning til sognet/kirkegården som
betingelse for erhvervelse af gravplads.
Ved erhvervelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales
den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. § 40.
Stk. 2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende i et fast samlivsforhold begærer
gravstedet udlagt med 2 gravpladser.
Stk. 3. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt erhvervelsen vedrører ældre personer, som er fraflyttet
Odense kommune til eksempelvis beskyttede boliger og plejehjem.
Stk. 4. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver gravplads udover 2
gravpladser samme takster som angivet i § 32 stk. 1.
Stk. 5. Ønskes gravstedet erhvervet for to fredningsperioder, betales for den anden fredningsperiode de
takster som er angivet i § 32 stk. 1.
Stk. 6. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.
§ 32
Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i Odense kommune, betaler for
erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet:
Kistegravplads pr. år ........................................................................................................... kr.
88
Urnegravplads pr m2 pr. år .................................................................................................. kr.
54
Barnegravplads (indtil 15 års alderen) ............................................................................... kr.
43
Ved erhvervelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales
desuden den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. § 40.
De ovenfor angivne takster finder også anvendelse, såfremt kirkegårdsbestyrelsen træffer bestemmelse
om at tillade erhvervelse af gravplads til en person, som ikke falder indenfor rammerne af vedtægtens
særlige bestemmelser om tilknytning til sognet/kirkegården som betingelse for erhvervelse af gravplads.
Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med én
gravplads i 1 fredningsperiode som angivet i stk. 1. Til dette beløb lægges den for kirkegården beregnede
kostpris for et gravsted (dvs. den samlede udgift til anlæg og drift pr. m2 pr. år). Undtaget fra denne
bestemmelse er personer under 15 år.
Ved erhvervelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales
desuden den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. § 40.
Stk. 3. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende i et fast samlivsforhold begærer
gravstedet udlagt med 2 gravpladser.
Stk. 4. Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales den samlede beregnede takst ganget
med to.
Stk. 5. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.
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RESERVERING AF GRAVSTEDER
§ 33
Ved forlods reservering af gravsted betales som nedenfor angivet:
Kistegravplads pr. år ........................................................................................................... kr.
88
2
Urnegravplads pr. m pr. år ................................................................................................. kr.
54
Barnegravplads (indtil 15 års alderen) ............................................................................... kr.
43
Når gravstedet tages i brug følges bestemmelserne i §§ 31 og 32, idet der reguleres for overskydende
betaling i henhold til denne bestemmelse.
Hvis kirkegården varetager renholdelsen af et forlods reserveret gravsted betales særskilt herfor efter
taksterne i § 38.
FORNYELSE AF GRAVSTEDER
§ 34
Personer, der er medlemmer af folkekirken betaler for fornyelse af et gravsted som nedenfor angivet:
Kistegravplads pr. år ........................................................................................................... kr.
62
Urnegravplads pr. m2 pr. år ................................................................................................ kr.
37
Barnegravplads (indtil 15 års alderen) ............................................................................... kr.
31
Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted som angivet i
stk. 1. Til dette beløb lægges den for kirkegården beregnede kostpris for et gravsted (dvs. den samlede
udgift til anlæg og drift pr m2 pr. år).
Stk. 3. Ved fornyelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs
indbetales desuden den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. §
40.
Stk. 4. Brugsretten udløber den 31. december i det år, i hvilket gravstedet hjemfalder. Fornyelse af
brugsretten kan normalt ikke ske for et kortere åremål end 5 år.
Stk. 5. Gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af kiste eller urne kan ikke
fornyes.
Stk. 6. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.
FORLÆNGELSE AF BRUGSRET
§ 35
Brugsret til et almindeligt gravsted skal ved kistebegravelser og ved urnenedsættelser erhverves for den
periode, som fredningstiden under hensyn til de lokale forhold omfatter. Ved jordfæstelse i et tidligere
erhvervet gravsted forlænges brugsretten vederlagsfrit for så lang tid, at brugsretten til hele gravstedet er
erhvervet for mindst et til fredningstiden svarende tidsrum.
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GRAVNING, TILKASTNING OG PLANERING AF GRAV
§ 36
Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i Odense kommune betaler for gravning,
tilkastning og planering af en grav:
Voksengrav ......................................................................................................................... kr.
2.687
Barnegrav (indtil 15 års alderen) ........................................................................................ kr.
1.205
Urnegrav ............................................................................................................................. kr.
437
Gravning i dobbelt dybde betales med et tillæg på 50 %.
Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken samt personer, der ikke har bopæl i Odense
kommune betaler i tillæg for gravning, tilkastning og planering af en grav:
Voksen ................................................................................................................................ kr.
2.196
Barn (indtil 15 års alderen) ................................................................................................. kr.
0
Urnegrav ............................................................................................................................. kr.
2.196
I dette tillæg er inkluderet benyttelse af kirkegårdens kapel til hensættelse.
Stk. 3. Når tilkastning af grav sker med bistand af entreprenør på lørdage tillægges den faktiske ekstra
udgift.
Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.
UDSMYKNING MED GRAN VED BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER
§ 37
Voksengrav
(hel pyntning, dvs. dækning af opgravet jord og indvendig beklædning med gran) .......... kr.
Voksengrav
(delvis pyntning, dvs. dækning af opgravet jord med gran) ............................................... kr.
Barnegrav (indtil 15-års alderen) ........................................................................................ kr.
Urnegrav ............................................................................................................................. kr.
Pyntning med gravklæde .................................................................................................... kr.

1.612
807
401
210
597

Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.
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REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER
§ 38
Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af gravsteder mod betaling af et årligt
beløb som nedenfor angivet:
Stk. 2. For renholdelse betales:
Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2 ................................................................................. kr.
Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2 ..................................................................................... kr.
Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2 .................................................................................. kr.
Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2 ............................................ kr.
Urnegrav indtil 2 m2 .......................................................................................................... kr.

368
493
781
942
1.062
113
368

For halve gravsteder, hvor forreste del er tilsået med græs:
Halvt gravsted indtil 5 m2 .................................................................................................. kr.
Halvt gravsted indtil 8 m2 .................................................................................................. kr.
Halvt gravsted indtil 10 m2 ................................................................................................ kr.

427
631
721

Ud over almindelig renholdelse omfatter ydelsen endvidere beskæring og opretning efter jordsætning.
Stk. 3. For almindelig grandækning betales:
Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2 ................................................................................. kr.
Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2 ..................................................................................... kr.
Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2 .................................................................................. kr.
Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2 ............................................ kr.
Urnegrav indtil 2 m2 .......................................................................................................... kr.
For større urnegrave tillægges pr. m2 ................................................................................ kr.

196
240
367
420
474
53
196
53

For almindelig grandækning med baggrund af fyr betales:
Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2 ................................................................................. kr.
Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2 ..................................................................................... kr.
Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2 .................................................................................. kr.
Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2 ............................................ kr.
Urnegrav indtil 2 m2 .......................................................................................................... kr.
For større urnegrave tillægges pr. m2 ................................................................................ kr.

294
364
557
622
706
79
294
79

For granpyntning betales:
Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2 ................................................................................. kr.
Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2 ..................................................................................... kr.
Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2 .................................................................................. kr.
Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2 ................................................................................ kr.
Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2 ............................................ kr.
Urnegrav indtil 2 m2 .......................................................................................................... kr.
For større urnegrave tillægges pr. m2 ................................................................................ kr.

392
474
730
845
953
106
392
106

Stk. 4. For plantning af forårs- og sommerblomster betales:
Stedmoder pr. stk. ............................................................................................................... kr.
Begonia pr. stk. ................................................................................................................... kr.

9,50
11,50
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Stk. 5. De anførte takster for grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster er vejledende
minimumstakster. Det opkrævede beløb skal stå i forhold til de faktiske udgifter til materialer og
arbejdsløn m.v. Arbejdsløn beregnes efter timeløn på regning jf. stk. 7
Stk. 6. For arbejder ud over renholdelsen, eksempelvis nyplantning eller omplantning, gødskning,
opbinding, pålægning af ral og lign., betales efter regning.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.
Stk. 7. For arbejder udført efter regning betales timeløn ................................................... kr.

284

Stk. 8. De angivne beløb i denne bestemmelse tillægges moms.
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LEGATGRAVSTEDER
§ 39
Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en flerårig
periode mod indbetaling af en legatkapital, der beregnes således:
På beregningsskema udsendt af Hjallese provstiudvalg påføres den i §38 stk. 2 gældende årlige takst for
ren- og vedligeholdelse.
Til dækning af erstatning af udgåede planter, omplantning, opretning med muldjord, pålægning af ral
samt renholdelse og opretning af monument tillægges 50 % af den i §38 stk. 2 gældende årlige takst for
ren- og vedligeholdelse for faste ydelser.
Ønskes grandækning og/eller udplantning af forårs- og sommerblomster påføres den i § 38 stk. 3 og 4
gældende takst.
Ønskes andre ydelser udført, såsom pålægning af dekoration e.l., påføres den for tiden gældende udgift
herfor inkl. den i §38 stk. 7 gældende timeløn.
Legatkapitalen beregnes ved at gange den samlede årlige udgift med det antal år, som aftalen gælder.
Stk. 2. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges ikke moms.
Stk. 3. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige midler som en
den pågældende kirke tilhørende kapital. Renterne indbetales til kirkens kasse.
GRAVSTEDER MED SERVITUT
§ 40
For vedligeholdelse af græs m.v. i 1 fredningsperiode betales pr. gravplads pr. år følgende beløb:
Urnegravplads i plæne anonym nedsættelse ....................................................................... kr.
Urnegravplads i plæne med plade....................................................................................... kr.
Kistegravplads i plæne anonym nedsættelse ...................................................................... kr.
Kistegravplads i plæne med plade ...................................................................................... kr.
Halvt gravsted indtil 5 m2 .................................................................................................. kr.
Halvt gravsted indtil 8 m2 .................................................................................................. kr.
Halvt gravsted indtil 10 m2 ................................................................................................ kr.

133
236
176
269
84
168
251

Stk. 2. Vedrørende takster for erhvervelse henvises til §§ 31 og 32.
Stk. 3. For vedligeholdelse af græs m.v. betales ved fornyelse pr. gravplads pr. år:
Urnegravplads i plæne med plade....................................................................................... kr.
Kistegravplads i plæne med plade ...................................................................................... kr.
Halvt gravsted indtil 5 m2 .................................................................................................. kr.
Halvt gravsted indtil 8 m2 .................................................................................................. kr.
Halvt gravsted indtil 10 m2 ................................................................................................ kr.

236
269
84
168
251

Stk. 4. Vedrørende takster for fornyelse henvises til § 34.
Stk. 5. Plade anskaffes af den der har erhvervet brugsretten til gravstedet, i den størrelse og udførelse, der
er fastsat i kirkegårdsvedtægten og nedlægges af kirkegården. De indbetalte beløb til vedligeholdelse
dækker: græsslåning, klipning af kanter, fjernelse af blomster (iht. de bestemmelser som er nedfældet i
kirkegårdsvedtægten) samt hævning af pladen, når græsset vokser over.
Stk. 6. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges ikke moms.
Stk. 7. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige midler som en
den pågældende kirke tilhørende kapital. Renterne indbetales til kirkens kasse.
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SLØJFNING AF GRAVSTEDER
§ 41
Hvis et gravsted sløjfes forinden fredningsperiodens udløb betales for vedligeholdelsen af det ryddede
gravsted pr. resterende år af fredningsperioden:
Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2 ................................................................................. kr.
294
Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2 ..................................................................................... kr.
379
2
Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m .................................................................................. kr.
584
Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2 ................................................................................ kr.
703
2
Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m ................................................................................ kr.
791
Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2 ............................................ kr.
87
2
Urnegrav indtil 2 m .......................................................................................................... kr.
294
Stk. 2. De angivne beløb i denne bestemmelse tillægges moms.

Taksterne i §§ 32-41 reguleres hver den 1. januar i året i henhold til beregning foretaget af Hjallese
provstiudvalg.

Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2009

