TAKSTOVERSIGT
IKAST
KIRKEGÅRDE 2021

Indledning
Takstoversigt gældende for 2021 for Ikast Kirkegårde.
Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af
satser og retningslinjer udgivet af Ikast-Brande Provsti og
Viborg Stift.
Takstoversigten indeholder på siderne 5 til 18 de forskellige
typer gravsteder som findes på Ikast Kirkegårde, med
angivelse af om der på gravstedet er obligatorisk betaling
for vedligehold.
Alle obligatoriske ydelser er markeret med lysegrønt f. eks:
Ren- og vedligehold urnegravsted

Kr. 7.844,70

Der er lavet priseksempler på de mest almindelige
gravstedsstørrelser og ydelser. Flere oplysninger kan fås på
kirkegårdskontoret.
Med venlig hilsen
Jørgen Markusen
Kirkegårdsleder

Erhvervelse af gravsted.
MEDLEM AF FOLKEKIRKEN:

Gratis

IKKE MEDLEM AF FOLKEKIRKEN:
Pr. Urne/ barnegravsted i fredningsperiode (10 år)
Pr. Kisteplads Fonnesbæk og Østre Kirkegårde
(fredningstid 30 år)
Pr. Kisteplads på Ikast Kirkegård (fredningstid 60 år)
Der betales forud for en brugsperiode.

Kr.

3.138,50

Kr. 24.703,80
Kr. 49.407,60

Fornyelse af gravsted udover fredningstiden
Fornyelser uanset medlemskab af folkekirken og uanset hvor
længe gravstedet forlænges

Kr.

364,87

Begravelse og Bisættelse
MEDLEM AF FOLKEKIRKEN:
Gravkastning, pyntning af grav og urnenedsættelse

Gratis

IKKE MEDLEM AF FOLKEKIRKEN:
Gravkastning voksengrav
Gravkastning Barnegrav

kr.
kr.

4.013,57
1.824,35

kr.

729,74

Gravkastning urnegrav
Gravkastning og erhvervelse er fritaget for moms
TILLÆG OM LØRDAGEN: ikke medlemmer
Begravelse
Urnenedsættelse

kr. 1.459,48
Kr. 1.094,61

Frivillige arbejder udført på gravsteder.
Renholdelse Ikast og Østre Kirkegård, årligt
Renhold alm. gravsted 1 kisteplads
Renhold alm. gravsted 2 kistepladser
Renhold alm. gravsted 3 kistepladser
Renhold alm. gravsted 4 kistepladser
Renhold alm. gravsted 5 kistepladser

912,18
1.368,26
1.696,65
1.988,54
2.280,44

Renholdelse Fonnesbæk kirkegård, årligt
Renhold gravsted 1 kisteplads FK
Renhold gravsted 2 kistepladser FK
Renhold gravsted 3 kistepladser FK
Renhold gravsted 4 kistepladser FK

547,30
820,95
1.017,99
1.193,12

(bedet udgør kun 60 % af gravstedet)
Grandækning og Vinter kranse
Grandækning standard 1 kisteplads
Grandækning standard 2 kistepladser
Grandækning standard over 2 kistepladser
Grandekoration
Breddækning 1 kisteplads
Breddækning 2 kistepladser
Breddækning FK 1 kisteplads
Breddækning FK 2 Kistepladser
Grandækning finpyntning uden fyr
Grandækning finpyntning m. fyr ved sten
Gran urnegravsted
Lille krans
Stor krans

425,23
674,81
896,65
176,34
786,28
1.358,69
614,99
1.061,75
852,93
1.004,55
398,74
155,05
208,14

Der betales tillæg på ¼ time for dækning til bestemt dato og for efterdækning bestilt efter 1.dec

Blomster og Løg (antal afhænger af bedets størrelse)
Stedmoder pr. stk.
Isbegonier pr. stk.
Dobbeltbegonier pr. stk.
Hyacinter pr. stk.
Tulipaner pr. stk.

15,40
15,40
27,09
16,83
12,39

Timeløn for udført arbejde
f.eks. nyanlæg og renovering af gravsteder

ALLE PRISER ER INCL. MOMS

kr. 456,09 /time

Anonyme gravsteder i fællesplæne
Fællesplæne urne
Findes på:
Ikast
Østre

Fonnesbæk
Gravstederne er med obligatorisk aftale om vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (10 år).
Fællesplæne urne

Kr. 3.420,70

Fællesplæne Kiste
Findes på:

Fonnesbæk Kirkegård
Østre Kirkegård

Gravstederne er med obligatorisk aftale om vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år).
Fællesplæne kiste

Kr. 17.103,30

Fællesplæne Barn (0-6 år).
Findes på Østre Kirkegård, i særlig afdeling.
På Fonnesbæk og Ikast Kirkegård kan barnekister nedsættes i urnefællesplæne.
Gravstederne er med obligatorisk aftale om vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (10 år).
Fællesplæne barn

Kr. 3.420,70

Kistegravsted i plæne/skov med plade

Findes på: Østre og Fonnesbæk
Gravstederne er udlagt i græs med navneplade.
Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år for kistebegravelse). Efter fredningstidens udløb kan aftalen
forlænges med minimum 5 år.
Priseksempler for enkelt og dobbeltgravsted:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

Gravsted i græs/skov 1 kisteplads

3.534,70

7.069,40 10.604,10 14.138,80 17.673,50 21.208,20

Gravsted i græs/skov 2 kistepladser

4.766,10

9.532,20 14.298,30 19.064,40 23.830,50 28.596,60

Til alle gravsteder i plæne hører en speciel vase som kirkegården sætter når stenen er
kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.

Kistegravsted i skov med opretstående sten
Findes på: Østre og Fonnesbæk

Gravstederne er udlagt i skov med opretstående sten. På Østre kirkegård kan der
anlægges et lille bed til plantning af blomster.
Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år for kistebegravelse). Efter fredningstidens udløb kan aftalen
forlænges med minimum 5 år.
Priseksempler for enkelt og dobbeltgravsted:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

Gravsted i græs/skov 1 kisteplads

3.534,70

7.069,40 10.604,10 14.138,80 17.673,50 21.208,20

Gravsted i græs/skov 2 kistepladser

4.766,10

9.532,20 14.298,30 19.064,40 23.830,50 28.596,60

Til alle gravsteder i plæne hører en speciel vase som kirkegården sætter når stenen er
kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.

Urnegravsted i græs med plade
Findes på: Østre og Fonnesbæk

Gravstederne er med obligatorisk aftale om vedligeholdelse. Der indbetales for
minimum en fredningsperiode (10 år), forlængelse efter udløb kan ske
for minimum 5 år.
Priser for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde
urnegravsted i græs/skov

5

10

15

20

3.010,20 6.020,40 9.030,60 12.040,80

Til alle gravsteder i plæne hører en speciel vase som kirkegården sætter når stenen er
kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.

Urnegravsted i skov med opretstående sten

Findes på Fonnesbæk
Gravstederne er udlagt i skov med opretstående sten
Gravstederne er med obligatorisk aftale om vedligeholdelse. Der indbetales for
minimum en fredningsperiode (10 år), forlængelse efter udløb kan ske
for minimum 5 år.
Priser for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde
urnegravsted i græs/skov

5

10

3.010,20

6.020,40

15

20

9.030,60 12.040,80

Til alle gravsteder i plæne hører en speciel vase som kirkegården sætter når stenen er
kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms

Traditionelt urnegravsted

Findes på Ikast, Østre og Fonnesbæk
Gravstederne er med obligatorisk aftale om ren- og vedligeholdelse. Der indbetales
for minimum en fredningsperiode (10 år), forlængelse efter udløb kan ske for
minimum 5 år.
Der kan købes ekstra ydelser f.eks. grandækning.
Priser for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

Ren- og vedligehold urnegravsted 3.922,35 7.844,70 11.767,05 15.689,40
Grandækning urnegravsted

1.993,70 3.987,40

5.981,10

7.974,80

Stedmoder pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

Isbegonier pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

135,45

270,90

406,35

541,80

Hyacinter pr. stk.

84,15

168,30

252,45

336,60

Tulipaner pr. stk.

61,95

123,90

185,85

247,80

Dobbeltbegonier pr. stk.

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til i bedet.
Typisk sættes 2 – 3 stk. på et urnegravsted. Prisen vil da være antal stk. x pris på
planten i det valgte antal år. F.eks. 3 stedmoder i 10 år: 3 x 154,00 = kr. 462,00
Ekstra ydelser kan også oprettes som en årlig aftale, hvor regning sendes hvert år i
nov./dec.
Grandækning urnegravsted

394,08

Stedmoder pr. stk.

15,40

Isbegonier pr. stk.

15,40

Dobbeltbegonier pr. stk.

27,09

Hyacinter pr. stk.

16,83

Tulipaner pr. stk.

12,39

Priserne er inkl. moms.

Traditionelt Kistegravsted

Findes på: Ikast og Østre
Der kan på traditionelle gravsteder laves aftaler om ren- og vedligeholdelse,
grandækning og plantning af blomster. Aftalerne kan oprettes som årlige aftaler med
regning hvert år i november eller flerårige legataftaler som løber i minimum 5 år.
Flerårige aftaler om renhold omfatter tillige udskiftning af udgåede eller forvoksede
planter, opretning af gravsted og supplering af ral.
Herunder er vist priseksempler for et almindeligt dobbelt gravsted.
Priseksempler for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde
Ren- og vedligehold 2 kistepladser

5

10

15

20

25

30

6.841,30 13.682,60 20.523,90 27.365,20 34.206,50 41.047,80

Grandækning standard 2 kistepladser 3.374,05

6.748,10 10.122,15 13.496,20 16.870,25 20.244,30

Stedmoder pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

Isbegonier pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

135,45

270,90

406,35

541,80

677,25

812,70

Hyacinter pr. stk.

84,15

168,30

252,45

336,60

420,75

504,90

Tulipaner pr. stk.

61,95

123,90

185,85

247,80

309,75

371,70

Dobbeltbegonier pr. stk.

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til i bedet, normalt 7- 13 stk. Prisen vil da være
antal stk. x pris på planten i det valgte antal år.
F.eks. 10 stedmoder i 10 år: 10 x 154,00 = kr. 1.540,00

Priseksempler på årlig aftale:
Ren- og vedligehold 2 kistepladser
Grandækning standard 2 kistepladser

1.368,26
674,81

Stedmoder pr. stk.

15,40

Isbegonier pr. stk.

15,40

Dobbeltbegonier pr. stk.

27,09

Hyacinter pr. stk.

16,83

Tulipaner pr. stk.

12,39

Priserne er inkl. moms

Traditionelt Kistegravsted enkelt grav

Findes på: Ikast og Østre
Der kan på traditionelle gravsteder laves aftaler om ren- og vedligeholdelse,
grandækning og plantning af blomster. Aftalerne kan oprettes som årlige aftaler med
regning hvert år i november eller flerårige legataftaler som løber i minimum 5 år.
Flerårige aftaler om renhold omfatter tillige udskiftning af udgåede eller forvoksede
planter, opretning af gravsted og supplering af ral.
Herunder er vist priseksempler for et enkelt gravsted.
Priseksempler for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde
Ren- og vedligehold 1 kisteplads

5

10

15

20

25

30

4.560,90 9.121,80 13.682,70 18.243,60 22.804,50 27.365,40

Grandækning standard 1 kisteplads 2.126,15 4.252,30

6.378,45

8.504,60 10.630,75 12.756,90

Stedmoder pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

Isbegonier pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

135,45

270,90

406,35

541,80

677,25

812,70

Hyacinter pr. stk.

84,15

168,30

252,45

336,60

420,75

504,90

Tulipaner pr. stk.

61,95

123,90

185,85

247,80

309,75

371,70

Dobbeltbegonier pr. stk.

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til i bedet, normalt 7- 13 stk. Prisen vil da være
antal stk. x pris på planten i det valgte antal år.
F. eks 10 stedmoder i 10 år: 10 x 154,00 = Kr. 1.540,00

Priser for årlig aftale:
Ren- og vedligeholdelse 1 kisteplads

912,18

Grandækning standard 1 kisteplads

425,23

Stedmoder pr. stk.

15,40

Isbegonier pr. stk.

15,40

Dobbeltbegonier pr. stk.

27,09

Hyacinter pr. stk.

16,83

Tulipaner pr. stk.

12,39

Priserne er inkl. moms.

Kistegravsted med 40 % plæne

Findes på: Fonnesbæk
Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse af plænedelen. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år for kistebegravelse).
Der kan laves aftaler om renholdelse af beddelen, grandækning, plantning af blomster mm.
Aftalerne kan oprettes som årlige aftaler med regning hvert år i november eller flerårige
aftaler som løber i minimum 5 år. Flerårige aftaler om renhold omfatter tillige udskiftning
af udgåede eller forvoksede planter, opretning af gravsted og supplering af ral.
Herunder er vist priseksempler for et almindeligt dobbelt gravsted.

Priseksempler for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

Ren- og vedligehold plænedel 2 kistepl. FK 1.906,45 3.812,90 5.719,35 7.625,80 9.532,25 11.438,70
Ren- og vedligehold beddel 2 kistepl. FK
4.104,75 8.209,50 12.314,25 16.419,00 20.523,75 24.628,50
Grandækning standard 2 kistepladser
3.374,05 6.748,10 10.122,15 13.496,20 16.870,25 20.244,30
Stedmoder pr. stk.
77,00 154,00
231,00
308,00
385,00
462,00
Isbegonier pr. stk.
77,00 154,00
231,00
308,00
385,00
462,00
Dobbeltbegonier pr. stk.

135,45

270,90

406,35

541,80

677,25

812,70

Hyacinter pr. stk.

84,15

168,30

252,45

336,60

420,75

504,90

Tulipaner pr. stk.

61,95

123,90

185,85

247,80

309,75

371,70

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til, normalt 7- 13 stk. Prisen vil da være antal
stk. x pris på planten i det valgte antal år. F.eks. 10 stedmoder i 10 år: 10 x 154,00 = Kr. 1.540,00

Priser for årlige aftaler:
Ren- og vedligeholdelse beddel 2 kistepladser FK

820,95

Grandækning standard 2 kistepladser

674,81

Stedmoder pr. stk.

15,40

Isbegonier pr. stk.

15,40

Dobbeltbegonier pr. stk.

27,09

Hyacinter pr. stk.

16,83

Tulipaner pr. stk.

12,39

Priserne er inkl. moms

Kistegravsted med 40 % plæne enkelt gravsted

Findes på Fonnesbæk
Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse af plænedelen. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år for kistebegravelse).
Der kan laves aftaler om renholdelse af beddelen, grandækning, plantning af blomster mm.
Aftalerne kan oprettes som årlige aftaler med regning hvert år i november eller flerårige
aftaler som løber i minimum 5 år. Flerårige aftaler om renhold omfatter tillige udskiftning af
udgåede eller forvoksede planter, opretning af gravsted og supplering af ral.
Herunder er vist priseksempler for et almindeligt dobbelt gravsted.

Priseksempler for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

5.655,60

7.069,50

8.483,40

Ren- og vedligehold plænedel 1 kisteplads FK

1.413,90 2.827,80 4.241,70

Ren- og vedligehold gravstedsdel 1 kisteplads FK

2.736,50 5.473,00 8.209,50 10.946,00 13.682,50 16.419,00

Grandækning standard 1 kisteplads

2.126,15 4.252,30 6.378,45

8.504,60 10.630,75 12.756,90

Stedmoder pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

Isbegonier pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

135,45

270,90

406,35

541,80

677,25

812,70

Hyacinter pr. stk.

84,15

168,30

252,45

336,60

420,75

504,90

Tulipaner pr. stk.

61,95

123,90

185,85

247,80

309,75

371,70

Dobbeltbegonier pr. stk.

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til, normalt 7- 13 stk. Prisen vil da være antal
stk. x pris på planten i det valgte antal år. F.eks. 10 stedmoder i 10 år: 10 x 154,00 = Kr. 1.540,00

Priser for årlige aftaler (priserne er inkl. moms):
Ren- og vedligeholdelse gravsted 1 kisteplads FK

547,30

Grandækning standard 1 kisteplads

425,23

Stedmoder pr. stk.

15,40

Isbegonier pr. stk.

15,40

Dobbeltbegonier pr. stk.

27,09

Hyacinter pr. stk.

16,83

Tulipaner pr. stk.

12,33

Kistegravsted med 40 % plæne og bunddække

Findes på Fonnesbæk

Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse. Der indbetales for en fredningsperiode (30
år for kistebegravelse).
Der kan laves aftaler om grandækning. Aftalerne kan oprettes som årlige aftaler med
regning hvert år i november eller flerårige aftaler som løber i minimum 5 år.
Herunder er vist priseksempler for et dobbelt gravsted.

Priseksempler for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

Ren- og vedligehold 2 kistepl. FK 6.011,20 12.022,40 18.033,60 24.044,80 30.056,00 36.067,20
Grandekoration
881,70 1.763,40 2.645,10 3.526,80 4.408,50 5.290,20
Tulipaner pr. stk.
61,95
123,90
185,85
247,80
309,75
371,70

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til, normalt 7- 13 stk. Prisen vil da være antal
stk. x pris på planten i det valgte antal år. F.eks. 10 tulipaner i 10 år: 10 x 123,90 = Kr. 1.239,00

Til gravsteder af denne type kan der tilkøbes en speciel vase som kirkegården sætter
når stenen er kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.

Priser for årlige aftaler (priserne er inkl. moms):
Grandekoration

176,34

Tulipaner pr. stk.

12,39

Kistegravsted med 40 % plæne og bunddække enkelt gravsted

Findes på Fonnesbæk

Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse. Der indbetales for en fredningsperiode (30
år for kistebegravelse).
Der kan laves aftaler om grandækning, plantning af blomster mm. Aftalerne kan oprettes
som årlige aftaler med regning hvert år i november eller flerårige aftaler som løber i
minimum 5 år.
Herunder er vist priseksempler for et almindeligt enkelt gravsted.

Priser for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

Ren- og vedligehold 1 kistepl. FK 4.150,40 8.300,80 12.451,20 16.601,60 20.752,00 24.902,40
Grandekoration
881,70 1.763,40 2.645,10 3.526,80 4.408,50 5.290,20
Tulipaner pr. stk.
61,95 123,90
185,85
247,80
309,75
371,70

Blomster og løg sættes i det antal som der er plads til, normalt 7- 13 stk. Prisen vil da være antal
stk. x pris på planten i det valgte antal år. F.eks. 10 tulipaner i 10 år: 10 x 123,90 = Kr. 1.239,00

Til gravsteder af denne type kan der tilkøbes en speciel vase som kirkegården sætter
når stenen er kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.
Priser for årlige aftaler:
Grandekoration

176,34

Tulipaner pr. stk.

12,39

Priserne er inkl. moms

Urnehaven i græs/grus med kube.

Findes på Fonnesbæk
Gravstederne er udlagt i græs/grus med mindesmærke af granitkube eller jernkube.
Jernkuben købes af kirkegården (Kr. 2.706,66).
Gravstederne er med obligatorisk aftale om vedligeholdelse. Der indbetales for
minimum en fredningsperiode (10 år), forlængelse efter udløb kan ske
for minimum 5 år.
Priser for flerårige aftaler:
antal år aftalen skal gælde
Urnegravsted i græs/skov

5

10

15

20

3.466,30 6.932,60 10.398,90 13.865,20

Til alle gravsteder i Urnehaven hører en speciel vase som kirkegården sætter når
stenen er kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.

Kistegravsted i skov med opretstående sten i bed
Findes på Østre

Gravstederne er udlagt i skov med opretstående sten. Der anlægges et lille bed til
plantning af blomster. Der må ikke anvendes grus eller granitskærver i beddelen.
Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år for kistebegravelse). Efter fredningstidens udløb kan aftalen
forlænges med minimum 5 år.
Priseksempler for dobbeltgravsted:
antal år aftalen skal gælde

Gravsted i græs/skov 2 kistepladser
Grandekoration

5

10

15

20

25

30

5.621,25 11.242,50 16.863,75 22.485,00 28.106,25 33.727,50
881,70

1.763,40

2.645,10

3.526,80

4.408,50

5.290,20

Stedmoder pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

Isbegonier pr. stk.

77,00

154,00

231,00

308,00

385,00

462,00

135,45

270,90

406,35

541,80

677,25

812,70

84,15

168,30

252,45

336,60

420,75

504,90

61,95

123,90

185,85

247,80

309,75

371,70

Dobbeltbegonier pr. stk.
Hyacinter pr. stk.
Tulipaner pr. stk.

Til alle gravsteder i plæne hører en speciel vase som kirkegården sætter når stenen er
kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.
Priser for årlige aftaler:
Grandekoration

176,34

Stedmoder pr. stk.

15,40

Isbegonier pr. stk.

15,40

Dobbeltbegonier pr. stk.

27,09

Hyacinter pr. stk.

16,83

Tulipaner pr. stk.

12,39

Priserne er inkl. moms

Kistegravsted i skov med mindesmærke af egetræ
Findes på Fonnesbæk

Gravstederne er udlagt i skov med opretstående mindesmærke af egetræ.
Gravstederne har obligatorisk vedligeholdelse. Der indbetales for en
fredningsperiode (30 år for kistebegravelse). Efter fredningstidens udløb kan aftalen
forlænges med minimum 5 år.
Priseksempler for enkelt og dobbeltgravsted:
antal år aftalen skal gælde

5

10

15

20

25

30

Gravsted i græs/skov 1 kisteplads

3.534,70

7.069,40

10.604,10 14.138,80 17.673,50 21.208,20

Gravsted i græs/skov 2 kistepladser

4.766,15

9.532,30

14.298,45 19.064,60 23.830,75 28.596,90

Til alle gravsteder i plæne hører en speciel vase som kirkegården sætter når stenen er
kommet på. Vasen koster kr. 338,88 inkl. moms.

