
 

 

Takstregulativ for Rudersdal Kommunes kirkegårde 2023 
§ 1 Kistegrave 
Erhvervelse / fornyelse pr. m² pr. år 105 kr. 
* Fællesomkostninger pr. m² pr. år 105 kr. 
* Renholdelse pr. m² pr. år 319 kr. 

 
§ 2 Urnegrave 
Erhvervelse / fornyelse pr. m² pr. år 105 kr. 
* Fællesomkostninger pr. m² pr. år 314 kr. 
* Renholdelse pr. m² pr. år 319 kr. 

 
* Renholdelse skovkirkegård pr. m² pr. år 167 kr. 

 
Renholdelse for gravsteder over 12 m² 
ydes en rabat på 50 procent pr. m² pr. år for de resterende m² 

 
På gravsteder og afdelinger med obligatorisk eller forudbetalt 
renholdelse gælder de samme satser. 
Prisen beregnes som årets pris ganget med annuitetsfaktoren. 

 
Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden: 
Urne 10 år (min 0,5 m2) 
Urne indsat i gravkammer 20 år 
Kiste 20 år (min. 3 m2) 
Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år 

 
§ 3 Anonym urne / kistefællesgrav 
Urneplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse  5.965 kr. 
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 17.791 kr. 

 
§ 4 Begravelse / bisættelse 
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid   7.640 kr. 
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdag 12.558 kr. 
Gravning og tildækning af grav inden for normal arbejdstid - barn under 10 år  4.081 kr. 
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid 
samt lørdag - barn under 10 år 6.279 kr. 

 
* Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går ud 
over normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand 942 kr. 

 
* Blomsterudlægning inden for normal arbejdstid 586 kr. 
* Blomsterudlægning uden for normal arbejdstid 1.021 kr. 
* Blomsterudlægning lørdag 2.512 kr. 

 
Modtagelse/åbning af kapel inden for normal arbejdstid 707 kr. 
Modtagelse/åbning af kapel uden for normal arbejdstid 1.779 kr. 
Modtagelse/åbning kapel lørdag/søndag samt hverdage efter kl. 18 2.512 kr. 

 
Indkøring af kiste til kirke 1.308 kr. 
Indkøring af kiste til kirke uden for normal arbejdstid samt lørdag 2.512 kr. 

 
Benyttelse af kapel til handling 2.198 kr. 
Benyttelse af kapel til handling uden for normal arbejdstid samt lørdag 3.872 kr. 



 

 

Urnenedsættelse i normal arbejdstid 1.466 kr. 
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid samt lørdage 4.186 kr. 

 
Urneopgravning 2.407 kr. 

 
§ 5. Øvrige ydelser 
Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet. Prisen 

beregnes ud fra årets priser ganget med annuitetsfaktoren. 

Anlæg af gravsted, plantning af blomster, granpyntning mm. udføres til dagspris. 
 
§ 6 Prisregulering 
Takster reguleres en gang om året pr. 1. januar. 

 
* Priser der tillægges moms. 

 
Regulativet er trådt i kraft den 1. januar 2023. 
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