
Takststigning 0,00%

Familiegravsted, erhvervelse af brugsret. kr.

Kistegravsted pr. 3m
2
 i 20 år på:

Frederiksberg ældre Kirkegård 7.395

Solbjerg Parkkirkegård og Søndermark Kirkegård 3.710

Urnegravsted pr. 1m
2
 i 10 år på alle 3 kirkegårde 1.370

Brugsretten kan forlænges/fornyes i hele år ved forholdsmæssig betaling af taksten.
 

Ved salg af gravsteder til andre end kommunens borgere er taksten den dobbelte. 

De dobbelte takster gælder ikke ved forlængelse/fornyelse af brugsretten.

Endvidere betales for obligatorisk hæk/beplantning/anlæg og/eller vedligeholdelse

i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser for det enkelte gravsted.

Fællesgravsted, erhvervelse af plads.

Ved salg af plads til andre end kommunens borgere er taksten den dobbelte.

Kistefællesgrav:

Afdøde var fyldt 12 år; erhvervelse i 20 år (excl. gravning) 9.345

Afdøde var under 12 år; erhvervelse i 10 år (excl. gravning) 4.670

Askefællesgrav, ”Birkelunden”; erhvervelse i 10 år (excl. gravning) 1.980

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE

Takster pr. 1. januar 2019

Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster).
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URNENICHE (urneplads) i kolumbarium, erhvervelse af brugsret.

Enkeltplads kan rumme 1 almindelig enkelturne.

Dobbeltplads kan rumme 1 almindelig dobbelturne.

Stor plads kan rumme 3 almindelige enkelturner eller 2 almindelige dobbelturner.

Frederiksberg ældre Kirkegård kr.

URNEHAL  1:

Åbne nicher med obligatorisk pyntning af glaserede blomsterskåle.

Dobbeltplads, brugsret med pyntning af blomsterskål, 10 år *) 20.971

(Brugsret i 10 år kr. 5.725 + pyntning af blomsterskål i 10 år *) kr. 15.246.)

Dobbeltplads på øverste række, brugsret med pyntning af blomsterskål, 10 år *) 19.486

(Brugsret i 10 år kr. 4.240 + pyntning af blomsterskål i 10 år *) kr. 15.246.)

Stor plads, brugsret med pyntning af blomsterskål, 10 år *) 25.806

(Brugsret i 10 år kr. 6.780 + pyntning af blomsterskål i 10 år *) kr. 19.026.)

*)  Beløb inkl. moms.

Søndermark Kirkegård

PERGOLA  A - C:

Enkeltplads, brugsret uden pyntning af blomsterkasse, 10 år 1.485

Pris for obligatorisk inskription på marmorplade oplyses ved forespørgsel.

Tillæg for pyntning af blomsterkasse i 10 år efter aftale *) 5.796

Dobbeltplads, brugsret uden pyntning af blomsterkasse, 10 år 2.565

Pris for obligatorisk inskription på marmorplade oplyses ved forespørgsel.

Tillæg for pyntning af blomsterkasse i 10 år efter aftale *) 9.450

URNEHAL  F:

Åbne nicher med glaserede blomsterskåle. Pyntning efter aftale .

Enkeltplads:

Brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 2.415

Sideniche på øverste række, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 1.950

Frontniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 2.910

Tillæg for pyntning af blomsterskål i 10 år efter aftale *) 9.450

Dobbeltplads:

Brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 4.880

Sideniche på øverste række, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 3.930

Tillæg for pyntning af blomsterskål i 10 år efter aftale *) 15.245

Stor plads:

Frontniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 6.780

Bagniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, 10 år 6.640

Tillæg for pyntning af blomsterskål i 10 år efter aftale *) 19.026

*)  Beløb inkl. moms.

Brugsretten kan forlænges/fornyes i hele år ved forholdsmæssig betaling af taksten.

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE                   Takster pr. 01.01.2019

Lukkede nicher med marmorplade og bronzeblomsterkasser. Pyntning efter aftale .

Ved salg af urneniche til andre end kommunens borgere er brugsretstaksten den dobbelte.

De dobbelte takster gælder ikke ved forlængelse/fornyelse af brugsretten.

Urner til anbringelse i åbne nicher skal være forsynet med en inskription til identifikation.

Mindstemål for enkeltplads er: Højde 29 cm., bredde og dybde 18 cm. Hvis en urnes tilsvarende mål 

overstiger de nævnte mål, skal det undersøges om urnen kan være på den udvalgte plads.
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URNENICHE (urneplads) i kolumbarium, forlængelse/fornyelse af brugsret.

Frederiksberg ældre Kirkegård kr.

URNEHAL  1:

Åbne nicher med obligatorisk pyntning af glaserede blomsterskåle.

Dobbeltplads, brugsret med pyntning af blomsterskål, 1 år *) 2.024,50

(Heraf udgør brugsret kr. 572,50 og pyntning af blomsterskål *) kr. 1.452,00.)

Dobbeltplads på øverste række, brugsret med pyntning af blomsterskål, 1 år *) 1.876,00

(Heraf udgør brugsret kr. 424,00 og pyntning af blomsterskål *) kr. 1.452,00.)

Stor plads, brugsret med pyntning af blomsterskål, 1 år *) 2.490,00

(Heraf udgør brugsret kr. 678,00 og pyntning af blomsterskål *) kr. 1.812,00.)

*)  Beløb inkl. moms.

Søndermark Kirkegård

PERGOLA  A - C:

Enkeltplads, brugsret uden pyntning af blomsterkasse, pr. år 148,50

Tillæg for pyntning af blomsterkasse i 1 år efter aftale *) 552,00

Dobbeltplads, brugsret uden pyntning af blomsterkasse, pr. år 256,50

Tillæg for pyntning af blomsterkasse i 1 år efter aftale *) 900,00

URNEHAL  F:

Åbne nicher med glaserede blomsterskåle. Pyntning efter aftale .

Enkeltplads:

Brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 241,50

Sideniche på øverste række, brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 195,00

Frontniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 291,00

Tillæg for pyntning af blomsterskål i 1 år efter aftale *) 900,00

Dobbeltplads:

Brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 488,00

Sideniche på øverste række, brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 393,00

Tillæg for pyntning af blomsterskål i 1 år efter aftale *) 1.451,90

Stor plads:

Frontniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 678,00

Bagniche, brugsret uden pyntning af blomsterskål, pr. år 664,00

Tillæg for pyntning af blomsterskål i 1 år efter aftale *) 1.812,00

*)  Beløb inkl. moms.

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE                   Takster pr. 01.01.2019

Lukkede nicher med marmorplade og bronzeblomsterkasser. Pyntning efter aftale .
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Gravning af grave m.m.: kr.

Kistegrave i familiegravsteder og enkeltgravsteder med fornyelsesret

     gravning i almindelig dybde 6.100

     gravning i almindelig dybde (lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage) 7.750

     gravning i almindelig dybde til barn under 12 år 2.120

     gravning i almindelig dybde til barn under 12 år  (lørdage, grundlovsdag, 

          juleaftensdag og helligdage)
3.550

     gravning i dobbelt dybde til voksen eller barn 7.220

Gravning i dobbelt dybde gælder kun i gravsteder erhvervet før 1. maj 1980.

Kistefællesgrav uden fornyelsesret

     gravning i almindelig dybde 6.100

     gravning i almindelig dybde (lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og helligdage) 7.750

     gravning i almindelig dybde til barn under 12 år 2.120

NB: For hver cm. hvormed en kistes højde overstiger 75 cm. betales ekstra 0

Urnenedsættelse incl. gravning:   Familiegravsteder            850

Askefællesgraven             700

Opgravning af urne fra gravsted:           850

NB: Urner kan ikke flyttes fra askefællesgraven før gravfreden (10 år) er udløbet

Diverse:

Opbevaring af urner ud over 3 måneder: pr. måned 110

Omhældningsgebyr (urner) 300

Kranseordning: Udlægning af blomster efter højtid i Frederiksberg Kirke (man-fre)*) 693

Modtagelse af kiste til jordfæstelse inkl. kransepålægning på gravsted, obligatorisk

                    når en af kirkegårdens kapelsale ikke benyttes 427

Kransetransport fra krematoriet til Solbjerg Parkkirkegård m/pålægning  0

Urnetransport til andre danske kirkegårde            489

Urne (jernurne)                                                *) 433

Ekspeditionsgebyr for overdragelse af brugsret til et familiegravsted/urneplads 384

Ekspeditionsgebyr for flytning af en kiste eller en urne/aske 384

Ved modtagelse med kapelbetjent eller jordfæstelse af kister uden for tidspunkter 

fastsat i Tidsregulativet, må der påregnes betaling for overarbejde.

*)  Beløb inkl. moms.
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Kapellerne: kr.

Modtagelsesrum med reservation af tidspunkt for modtagelsen

og med udsmykning med kandelabre og grønne træer *) 472

Jordpåkastelse må ikke finde sted i modtagelsesrummet og 

kisteafleveringens varighed må ikke overstige 5 minutter.

Kisteopbevaring: (Inkl. frostrum på Søndermark Krematorium)

Søndermark Krematorium, uden højtidelighed i kapelsal, første påbegyndte uge 527

Efter første uge, uden højtidelighed i kapelsal, pr. påbegyndt døgn 60

Frederiksberg ældre Kirkegårds kapel uden køl 0) 286

0) Forudsætter at afdøde enten skal nedsættes på en af vore kirkegårde efter

   højtidelighed i Frederiksberg Kirke eller skal begraves i kiste på kirkegården.

Kapelsal i Søndermark Krematorium:

     Højtidelighed, modtagelse eller kisteåbning, (standard I), pr. tid 732

     For afdøde Frederiksberg-borgere med efterfølgende ligbrænding

      eller jordfæstelse på Frederiksberg, (standard I), pr. tid 344

      Kisteopbevaring, klokkeringning, side- og loftsbelysning samt

      kranseordning i kapelsal og på Søndermark Kirkegård er inklusiv.

      Én tid kan højst vare 35 minutter (salen er forladt af pårørende).

Udsmykning af kapelsal:

      Kandelabre med levende lys, almindelige, pr. par *) 338

      Grønne træer, minimum 4 træer, pr. stk. *) 52

Standardbisættelse:

      Takst for kapelsal tillagt takster for:

II    1 par kandelabre med levende lys og 6 grønne træer, i alt *) 1.382

       Ved særlig kapeltakst for afdøde Frederiksberg-borgere, i alt *) 994

Tæppe over katafalk eller kiste er uden særskilt betaling ved benyttelse af 

kapelsalen.

*)  Beløb inkl. moms.
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Opbevaring udover 8. dagen efter dødens indtræden: Kun på Søndermark Krematorium .
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Ligbrænding. kr.

Afdøde var ved sin død mindst 15 år

og bosiddende i Frederiksberg Kommune 2.185

og bosiddende uden for Frederiksberg Kommune 2.395

Afdøde var ved sin død under 15 år

og bosiddende i Frederiksberg Kommune 1.410

og bosiddende uden for Frederiksberg Kommune 1.685

Aborter (dødfødt før 22. svangerskabsuge) 359

Orgelspil og korsang.

Orgelspil og korsang i kommunes kapelsale bestilles hos Frederiksberg 

Kommunes kirkegårde senest 2 hverdage før højtidelighedens afholdelse og følger 

dermed reglen for bestilling af højtidelighed i kapelsalene. Der tages forbehold for 

medvirken af organist og korstemmer ved højtidelighedens afholdelse på 

helligdage.

ORGELSPIL uden korsang 547

ORGELSPIL og KORSANG af 2 stemmer 1.304

ORGELSPIL og KORSANG af 4 stemmer 2.060

Leje af orgel med egen organist 500

Bærere.

Det er ikke muligt at bestille bærere. Dette skal familien/bedemanden selv 

arrangere
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