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KISTEGRAVSTED MED HÆK 
OMKRING
Et kistegravsted er et traditionelt gravsted, 
hvor der indenfor bestemmelserne gives 
mulighed for at anlægge gravstedet efter 
egne ønsker. Det kan være ønsker om 
gravens størrelse, beplantning, blomster 
og andet. Gravstedet kan bestå af en, to 
eller flere gravpladser, og det er typisk  
1,5 x 2,5 m. I kistegravsteder kan der 
også nedsættes urner. Anlæggelse af 
gravstedet sker bedst efter 3 måneder 
(pga. jordsætninger), eller når en evt. 
gravsten er sat. Som dækmateriale  
anvendes udelukkende perlesten.

Man har selv pligt til at vedligeholde 
gravstedet. Anlæggelse af gravstedet 
samt renholdelse af gravstedet, plantning 
af sommer- og forårsblomster, granpynt-
ning til vinter eller andre arbejder, kan 
udføres af kirkegårdens personale mod 
betaling. Kontakt personalet for nærmere 
aftale.

Fredningsperioden er 30 år, og grav-
stedet skal derfor vedligeholdes i mindst 
30 år. Gravstedets brugsperiode kan 
forlænges efter fredningstidens udløb.
Se i øvrigt kirkegårdsvedtægterne.

URNEGRAV
Et urnegravsted er også et traditionelt 
gravsted, som typisk er 1 x 1 m. Grav-
stedet er afgrænset af lave hække eller 
chaussésten og kan indenfor bestemmel-
serne anlægges efter egne ønsker.

Man har selv pligt til at vedligeholde 
gravstedet. Anlæggelse af gravstedet 
samt renholdelse af gravstedet, planting 
af sommer og forårsblomster, granpynt-
ning til vinter eller andre arbejder, kan 
udføres af kirkegårdens personale mod 
betaling. Kontakt personalet for nærmere 
aftale.

Fredningstiden er 15 år, og gravstedet 
skal derfor vedligeholdes i mindst 15 år.
Gravstedets brugsperiode kan forlænges 
efter fredningstidens udløb.
Se i øvrigt kirkegårdsvedtægterne.

GRAVTYPER

BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlem-
mer af folkekirken, der bor eller har tilknytning sognet. Hvis kirken skal pyntes, skal der 
dog betales for det. Gravkastning/urnenedsættelse betales efter gældende takst.

VALG AF GRAVSTED
Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år frem. Der er flere muligheder 
at vælge imellem, og da der ikke uden videre kan vælges om, er det vigtigt at vælge 
rigtigt første gang. Vores graver kan være behjælpelig med valg af gravtype og vise 
de forskellige muligheder, der er på kirkegården.



PLÆNEGRAVPLADS MED NAVNE-
PLADE
Denne gravplads består af en navne-
plade på en fælles plæne. Af æstetiske 
årsager er der regler for navnepladsens 
udformning. Navnepladen skal være en 
sten af en lys farve og med ihuggede 
bogstaver. Størrelsen er 40 x 60 cm 
med tilhørende vase. Der kan være flere 
navne på stenen. Graveren kan anvise 
forhandler af stenen.

Plænen omkring navnepladen vedlige-
holdes af kirkegårdens personale. Ved 
oprettelsen betales derfor et obligato-
risk engangsbeløb til vedligeholdelse. 
Fredningstiden er 15 år, og gravstedets 
brugsperiode kan forlænges efter fred-
ningstidens udløb. Buketter og kranse 
må ikke lægges på græsset, men skal 
anbringes i vase eller lægges på stenen. 
Blomsterne fjernes, når græsset skal 
slås, hvilket i reglen sker sidst på ugen.

FÆLLESGRAVEN 
- ”DE UKENDTES GRAV”
Fællesgraven anvendes til anonyme 
urnegrave. Det betyder, at der ikke er 
mulighed for at markere den specifikke 
gravplads med sten eller andet. Blomster 
skal lægges på den fælles mindesten, 
der fungerer som gravsten for alle i 
fællesgraven. Fællesplænen passes af 
kirkegårdens personale. Ved oprettelsen 
betales et obligatorisk engangsbeløb til 
vedligeholdelse.

RETNINGSLINJER FOR GRAVMINDER 
OG -STEN
Gravminder bør følge lokal tradition og 
må på kistegravsteder ikke være over 
1,5 m høj og på urnegravsteder ikke 
over 0,35 m høj. Hvis man planlægger 
et utraditionelt gravminde, vil det være 
hensigtsmæssigt at fremlægge forslaget 
for kirkegårdsudvalget. Kirkegårdsudval-
get kan forlange et stødende gravminde 
fjernet. Afgørelsen kan indankes for kirke-
ministeriet gennem stiftsøvrigheden.

PYNT PÅ GRAVSTEDERNE
Pynt på gravsteder skal først og fremmest 
være fremstillet af materialer fra naturen. 
Det betyder, at blomster af kunstigt mate-
riale, lyskæder, havelamper og lignende 
af plastic, kan forlanges fjernet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF 
GRAVSTED
Gravsteder, der vedligeholdes af kirke-
gårdens personale, rengøres for ukrudt 
ca. hver 3.uge i vækstsæsonen. Mellem 
hver runde kan der nå at fremspire frø-
ukrudt. Udskiftning af buske, retning af 
gravsten og supplering af perlesten og 
andre lignende vedligeholdelsesopgaver 
udføres efter nærmere aftale.
Det er muligt at lave en flerårig vedlige-
holdelsesaftale (et legat), hvor mange 
vedligeholdelsesopgaver er inkluderet i 
prisen.



KIRKEGÅRDENS TAKSTER
På kirkernes hjemmeside troweb.org er 
det muligt at finde de aktuelle takster for 
kirkegårdens ydelser. De kan dog også 
udleveres af graveren.
Priser reguleres 1. januar hvert år af 
Lejre Provsti, og er derfor ikke inkluderet 
i denne folder.

KIRKEGÅRDENS STANDARD
Menighedsrådet ønsker, at kirkegårdens 
standard er så høj som muligt. Derfor 
skal alle gravsteder vedligeholdes i en 
ordentlig standard, uanset om det er kir-
ken eller gravstedsindehaveren, der står 
for vedligeholdelsen. Misligholdelse vil 
udløse påtale og evt. økonomiske krav.

KIRKEGÅRDENES ORDENSREGLER

•  Kirkegårdene er åben for alle.

•   Kirkegårdene er et indviet sted, der 
 skal bruges med respekt og omtanke.

•   Hunde er velkomne, når de er i snor 
 (husk at fjerne evt. efterladenskaber!).

•   Lågerne på kirkegårdene skal holdes 
 lukket.

•   Nummerskilte på gravstederne er 
 kirke gårdenes ejendom og må ikke 
 flyttes eller fjernes.

•   Planteaffald skal anbringes i 
 kompostbeholderen, alt andet affald 
 lægges i affaldsbeholderen.

•   Gravminder, bænk og lignende ud-
 smykning skal opstilles mindst 
 30 cm. fra gravstedets hække af 
 hensyn til klipning af hækken.

•  Erhvervsmæssigt arbejde på kirke - 
 gårdene og deres gravsteder må kun 
 udføres indenfor normal arbejdstid.

KONTAKT
Kirkegårdene drives sammen, 
og personalet er ansat ved 
begge kirkegårde.

Kirkegårdskontoret er 
ligeledes fælles for begge 
kirkegårde.

Adresse: Ejbyvej 12, Rye. 
4060 Kirke Såby

Telefon: 4640 0544
E-mail: graverrye@gmail.com

Udarbejdet af Rye/Kirke Sonnerup menighedsråd 2013



Takstblad 2016
Side 2

1101
1102
1103
1114
1129

1551
1552
2051
2061
2111
2112
2120
2230
3111
3112
3120
3230

5001
5002
5003
5014
5031
5051
5052
5053
5064
5081

6400
6500

8110
8115
8117
8120
8125
8127
8130
8135
8137
8360
8365
8367

8410
8660

Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads
Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser
Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser
Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads
Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted

Obl. hækklip.og hækvedligehld 1kisteplads 50%
Obl. hækklip.og hækvedligehld 2 kistepladser 50%
Anonym plæne 1 urneplads
Anonym plæne 1 kisteplads
Græsgravsted m. plade 1 kisteplads
Græsgravsted m. plade 2 kistepladser
Græsgravsted m. plade ekstra kisteplads
Græsgravsted m. plade urnegravsted
Skovkirkegård 1 kisteplads
Skovkirkegård 2 kistepladser
Skovkirkegård ekstra kisteplads
Skovkirkegård urnegravsted

Grandækning 1 kisteplads
Grandækning 2 kistepladser
Grandækning 3 kistepladser
Grandækning ekstra kisteplads
Grandækning urnegravsted type 1
Partiel grandækning 1 kisteplads
Partiel grandækning 2 kistepladser
Partiel grandækning 3 kistepladser
Partiel grandækning ekstra kisteplads
Partiel grandækning urnegravsted type 1

Forårsblomster
Sommerblomster

Erhvervelse af 1 kisteplads
Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads
Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 1 kistepl.
Erhvervelse af 2 kistepladser
Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser
Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 2 kistepl.
Erhvervelse af  3 kistepladser
Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser
Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 3 kistepl.
Erhvervelse af urnegravsted
Tilskud til medlem af folkekirken  Urnegravsted
Tilskud til m. af folkekirken udenk. Urnegravsted

Fornyelse af 1 kisteplads
Fornyelse af Urnegravsted

 757,52
 1.136,28
 1.477,16

 340,89
 757,52

 378,52
 568,14
 227,26
 227,26
 454,51
 909,02
 454,51
 454,51
 340,89
 681,77
 340,89
 340,89

 411,90
 618,14
 803,92
 186,07
 515,59
 274,13
 411,90
 535,46
 123,56
 343,72

 15,63
 15,63

 226,69
 226,69
 113,34
 453,38
 453,38
 226,69
 680,06
 680,06
 340,03
 172,15
 172,15
 85,79

 113,63
 86,36

Pleje og vedligehold

Servitut-obligatoriske ydelser

Grandækning

Kranse og blomster

Erhvervelse af gravsted

Fornyelse af gravsted

Begravelsesudgifter

Pris

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej

Momsbelagt
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Side 3

9000
9005
9007
9020
9025
9027
9050
9055
9057

Gravkastning  
Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken 
Gravkastning, tilskud m. af folkekirken udenkom.
Gravkastning barnegrav
Gravkastning, tilskud m. af folkekirken barnegrav
Gravkastning, tilskud m. af fk. udenk. barnegrav
Urnenedsættelse 
Urnenedsættelse, tilskud medlem af folkekirken 
Urnenedsættelse, tilskud m.af folkekirken udenk 

 6.497,23
 3.248,62
 1.623,75
 1.913,49

 956,75
 478,38

 1.893,04
 946,53
 472,69

Pris

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Momsbelagt
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