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Teknik- og Miljøforvaltningen

Priser for begravelser og bisættelser
Priserne er gældende til udgangen af 2019. Alle priser er inklusive moms.

Leje af kapel m.m.
Benyttelse af Bispebjerg Søndre og Sundby Kapel, inkl. udsmykning (½ time)
Vaser med blomster
Vestre Kirkegårds Nordre Kapel, store sal, lejes efter særlig aftale (1 time)
Vestre Kirkegårds Nordre Kapel, store sal: levende lys pr. række (2 bænke) (der
findes i alt 18 rækker = 36 bænke)
Orgelspil og korsang (1 stemme), inkl. orgelsolo, akkompagnement,
korsolo, præ- og postludium hvis dette ønskes (½ time)
Orgelspil uden kor
Leje af orgel ved medbringelse af egen organist

Pris i kroner
1274,00
efter regning
3185,00

Kistemodtagelse m.m.
Modtagelse af kiste til begravelse, når kirkegårdens kapel ikke benyttes
Kisteopbevaring, når kapel ikke benyttes, pr. påbegyndt uge
- derefter pr. døgn

Pris i kroner
734,00
516,00
74,00

Graves gravning
Gravning af kistegrav, 3 m2
Gravning af kistegrav, 3 m2 med grønt
Gravning af barnegrav (et barnegravsted er maksimalt 1,5 m2, og kisten må derfor
ikke overstige 1,10 m i længden)
- tillæg til gravetaksten for begravelse af kister på helligdage
Gravning af urnegrav/urnegrav med græs
Gravning af urnegrav med grønt
Gravning af askefællesgrav
Begravelse af dødfødte (kun i ukendt gravsted)
Opgravning af urner
Opgravning af kister

Pris i kroner
5757,00
6105,00
4030,00
efter regning
1040,00
1215,00
322,00
2015,00
2080,00
efter regning

Kremering
Kremering, voksne
Kremering, børn under 15

Pris i kroner
3007,00
1503,00

Urner m.m.
Hvid øko-urne
Urne til urnemur
Forsendelse af urne

Pris i kroner
240,00
290,00
358,00

25,00
1250,00
625,00
525,00

… vend
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Priser for begravelser og bisættelser, fortsat
Forplader og inskription til urnemuren på Bispebjerg Kirkegård
Marmorplade med inskription (obligatorisk)

Pris i kroner
gældende dagspris

Udenbys tillæg for borgere, der var bosat uden for Københavns
Kommune *
Kistegravsted, voksen, tillæg for 20 år
Kistegravsted, barn, tillæg for 10 år
Urnegravsted, urneplads samt askefællesgraven, tillæg for 10 år

Pris i kroner
2000,00
1000,00
1000,00

* Undtagelser fra reglerne angående udenbys tillæg
For plejehjemsbeboere, der af Københavns Kommune ved deres død var anbragt på et plejehjem uden for
Københavns Kommune, opkræves der ikke udenbys tillæg. Sammen med dødsanmeldelsen til
Københavns Kirkegårde skal der medfølge en erklæring om, at afdøde var anbragt på plejehjemmet af
Københavns Kommune. Blanketten kan eventuelt rekvireres hos Københavns Kirkegårde.
Der dispenseres endvidere for udenbys tillæg, når det kan godtgøres, at en københavner kun i kort tid har
boet uden for Københavns Kommune. I den forbindelse følger Københavns Kommune uddrag af
Kommuneskattelovens § 2, stk. 1, som siger, at skattepligtige personer svarer for kalenderåret kommunal
indkomstskat til den kommune (skattekommunen), hvor de har bopæl eller – i mangel af bopæl – har
ophold til 5. september forud for det pågældende kalenderår.
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