
Omkostninger ved begravelse/bisættelse. 

Som medlem af en valgmenighed gælder specielle takster for erhvervelse af gravplads og 

gravkastning/urnenedsættelse. Alle andre udgifter i forbindelse med bisættelse/begravelse og 

vedligehold af gravsted er ens for alle, om man er medlem af en valgmenighed eller den lokale 

sognemenighed. 

 

Omkostninger ved erhvervelse af gravsted for medlemmer af Norddjurs Valgmenighed når 

gravplads ønskes på Vivild eller Vejlby kirkegård. (ønskes andet sted kan den pågældende 

kirkegård kontaktes) 

 

Oplysningerne er udarbejdet ud fra Takstblad 2020, hentet hos Norddjurs Provsti oktober 2020, 

(taksterne reguleres årligt). 

Der er mange muligheder for gravpladser, her er kun medtaget et lille udpluk. Ønskes yderligere 

muligheder undersøgt, kan der hentes oplysninger hos Norddjurs Provsti på hjemmesiden 

www.norddjursprovsti.dk eller hos kirkegårdslederen. 

 

I det nedenstående omtales: Urneplads (ofte kaldt ukendt grav), urnegravsted (op til 4 urner), 

urnegravsted i plæne med plade/sten og gravsted med plads til 2 kister. 

For både Vivild og Vejlby Kirkegårde gælder, at fredningstiden for kistegrave er 30 år og urnegrave 

15 år (på andre kirkegårde gælder andre fredningstider). Vælges urneplads eller urnegravsted i 

plæne med plade/sten skal man være opmærksom på, at der SKAL betales for vedligeholdelse, da 

denne kun kan varetages af kirkegårdens ansatte.  

 

Gravplads Erhvervelse 

Pris per år 

Vedligehold 

Pris per år 

Fredningstid Samlet pris 

i fredningsperioden 

Urneplads 229,07 291,73 15 år 7812,00 

Urnegravsted i plæne 

med plade/ sten 

229,07 388,97 15 år 9178,8 

Urnegravsted 487,57 Frivillig 15år 7313,55 

2 kistepladser 1450,02 Frivillig 30år 43500,60 

     

Urnenedsættelse 567,01    

Gravkastning 3900,70    

 

Drejer det sig om et gravsted, der allerede er i brug (f.eks. familiegravsted, afdød ægtefælle) skal 

der betales for et antal år, så fredningstiden er opfyldt. Eks: En urne ønskes nedsat på et 

urnegravsted, hvor en urne blev nedsat for 7 år siden, der skal da betales for 7 år (der er betalt for 15 

år, hvoraf de 7 er gået, der er betalt for 8 år frem, altså skal der indbetales for 7 år for at nå 

fredningstiden på 15 år). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norddjursprovsti.dk/

