
TAKSTREGULATIV 2021 pr. 19-05-2021

Københavns Kirkegårdes takster vedrørende udførelse af begravelser m.v., gældende fra 
den 1. januar 2021. Se endvidere www.kk.dk/kirkegaarde

De takster der er markeret med blå     er inkl. 25 % moms. 

Erhvervelse/vedligeholdelse af gravstedsret Kr.

Et kiste- eller urnegravsted kan erhverves mod takstmæssig betaling. Uanset gravstedets størrelse 
skal hele arealet indrammes, og vedligeholdelsespligten gælder det samlede gravsted. 

I den anonyme fællesgrav til urner kan der ikke reserveres plads. 

Kistegravsted på 3 m² i 20 år 6.069,00

Barnegravsted på 1,5 m² i 10 år 1.517,25

Kistefællesgravsted med græs på 3 m² i 20 år, med tilladelse til sten 6.069,00
Obligatorisk vedligeholdelse i 20 år 3.878,75

I alt 9.947,75

Kistefællesgravsted med græs på 3 m² i 20 år, uden tilladelse til sten 6.069,00
Obligatorisk vedligeholdelse i 20 år 2.627,50

I alt 8.696,50

Kistefællesgravsted med græs på 1,5 m² i 10 år (børn) 1.517,25
Obligatorisk vedligeholdelse i 10 år 969,69

I alt 2.486,94

Urnegravsted på 1 m² i 10 år 4.226,00

Urnegravsted med græs på 1 m² i 10 år, med tilladelse til sten 3.035,00
Obligatorisk vedligeholdelse i 10 år 2.627,50

I alt 5.662,50

Urnegravsted med græs på 1 m² i 10 år, uden tilladelse til sten 3.035,00
Obligatorisk vedligeholdelse i 10 år 1.182,50

I alt 4.217,50

Askefællesgrav 1.686,00
Obligatorisk vedligeholdelse 1.337,50

I alt 3.023,50

Kolumbariepladser (Bispebjerg og Sundby) samt urnemuren (Bispebjerg) Kr. 
Ved indsættelse af urne i urnemur bliver der opkrævet for marmorplade med 
inskription efter gældede dagspriser. 
Urner, der opstilles på kolumbarieplads, må være forsynet med en inskription, der
angiver afdødes navn. Alle pladser ens pris uanset størrelse og beliggenhed.

Urneplads i urnemuren og kolumbarieplads i 10 år 2.023,00

Alle pladser ens pris uanset størrelse og beliggenhed.
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Gravsted til ubemidlede
I de tilfælde, hvor Københavns Kommunes sociale myndigheder vurderer, at afdøde var ubemidlet 
og enten var bosiddende i Københavns Kommune eller har en særlig tilknytning til kirkegården, så 
vedkommende kan ligestilles med en borger i kommunen, og hvor ingen pårørende eller arvinger er 
i stand til at udrede de omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af et gravsted til en 
begravelse eller bisættelse, kan Københavns Kirkegårdes omkostninger til udlægning af en 
gravplads for en fredningsperiode afholdes af de sociale myndigheder. 

Der kan til den ubemidlede udlægges et gravsted med to gravpladser for en fredningsperiode, hvis 
der er en efterlevende ægtefælle. 

Det er alene udgiften til udlægning af gravplads, som er omfattet af regel om rettighed til gravplads 
for ubemidlede. Øvrige udgifter i forbindelse med begravelse såsom gravning, vedligeholdelse, 
beplantning med mere er altså ikke omfatter heraf. 

Udenbys tillæg
For afdøde personer, der er bosat uden for Københavns Kommune, opkræves der et engangsbeløb i 
forbindelse med begravelsen eller urnenedsættelse på Københavns Kommunes kirkegårde:

Tillæg pr. fredningsår. 45,00
Kiste, voksen, 20 års fredningstid 900,00
Kiste, barn, urne og askefællesgraven, 10 års fredningstid 450,00

Undtagelser 
Undtaget fra betaling er københavnere, som for Københavns Kommunes regning er visiteret til 
plejebolig eller anden bopæl uden for Københavns Kommune; flygtninge uden bopæl eller anbragt 
på asylcenter; borgere, der er afgået ved døden i et fængsel uden for kommunen samt børn under 18 
år, hvis forældre er bosiddende i Københavns Kommune. Undtaget er også borgere, der kun i kort 
tid har boet uden for Københavns Kommune. I den forbindelse følger Københavns Kirkegårde den 
til enhver tid gældende skattelov eller andre bestemmelser om skæringsregler for skattepligt til 
skattekommunen. 

Graves gravning
For begravelse af kister på helligdag betales de faktisk omkostninger. 

Gravning af kistegrav, 3 m² 5.788,00
Gravning af kistegrav, 3 m² med grønt i graven 6.101,00

Gravning af barnegrav, kistemål ml. ½ til 1,10 meter i 1,5 m2 gravsted 2.894,00
Gravning af barnegrav, kistemål maksimal ½ meter 1.447,00

Gravning af urnegrav/urnegrav med græs 1.051,00
Gravning af askefællesgrav 480,00

Opgravning af urner 1.051,00
Opgravning af kister efter regning

Istandsættelse efter begravelsen Kr.

Genetablering af et gravsted efter en kistebegravelse skal ske for de efterladtes regning. 

Istandsættelse efter begravelse i gravsted mindre end 6 m2 6.082,50

Istandsættelse efter begravelse i gravsted større end og lig med 6 m2 4.141,00
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Gravsteder, der er ryddet på grund af manglende vedligeholdese
Hvis et gravsted er blevet ryddet på grund af manglende vedligeholdelse, og Københavns 
Kirkegårde derved har overtaget vedligeholdelsen af gravstedet i den resterende periode til 
gravstedet udløber, kan indehaveren af et ryddet gravsted igen overtage vedligeholdelsen af 
gravstedet mod takstmæssig betaling, som vil indebære, at gravstedet skal anlægges på ny. Dette 
gælder også, hvis brugen af gravstedet ønskes genoptaget i forbindelse med nedsættelse i 
gravstedet. Gravsteder, der er ryddet på grund af manglende vedligeholdelse, vil ikke modtage 
tilbud om fornyelse af deres gravsted ved udløb. 

Kapelbenyttelse, kisteopbevaring, orgel og sang
Kisteopbevaring, når kapel ikke benyttes, for den første uge (1 uge = 7 dage) 219,00

Benyttelse af Bispebjerg Søndre og Sundby Kapel, inkl. udsmykning for ½ time 1.088,00

Vestre Nordre store kapel, lejes efter særlig aftale i 1 time 2.176,00

Organist og 1 sanger - højst ½ time 1.561,00

Hvis organist og sanger skal spille og synge udover en ½ time, skal der betales dobbelttakst.

Prisen er inklusive orgelsolo, accompagnement, korsolo, præ- og postludium

hvis dette ønskes. Særydelserne skal aftales med kontoret og ved ekstraordinære ønsker

aftales en pris på forhånd. OBS Aflyses tjenesten efter kl. 15 to hverdage før, skal der betales for den. 

Orgelspil alene 780,50
Når de pårørende selv medbringer en organist 195,13

Kremering Kr.

Kremering, voksen 2.593,00
Kremering, barn under 15 år 1.296,50

Urner m.m.

Hvid øko urne 211,25

Forsendelse af urne 203,44

Marts 2021
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