
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BETALINGSREGLEMENT 

 
for 

 
 

AARHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE 
 
 

Gældende fra 1. januar 2021 for Nordre og Vestre kirkegårde 
 
 

       
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

1.0.  Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" 
takster, med mindre andet er anført i de enkelte afsnit: 

    
 
De obligatoriske takster dækker de ydelser, Aarhus Kommunes Kirkegårde præ-
sterer i forbindelse med dødsfald, og hvor de efterladte ikke har indflydelse på 
ydelsens omfang og pris, bl.a. kremation, urnenedsættelse, gravkastning o.l. 

 
De "frivillige" takster dækker de ydelser, Aarhus Kommunes Kirkegårde præste-
rer efter aftale, dvs. hvor de efterladte selv bestemmer, om Aarhus Kommunes 
Kirkegårde skal udføre arbejdet og i givet fald i hvilket omfang, bl.a. renhol-
delse, vedligeholdelse, grandækning, anlæg og tilplantning af gravsteder o.l. 

 
 
1.1.  Regulering af afdelingens takster. 
 

Reglementets takster reguleres hvert år den l. januar med en procentsats, der 
fastsættes i forbindelse med vedtagelse af Aarhus kommunes budget vedrørende 
det kommende år. Takster, der kan kategoriseres som erhvervsmæssige prissæt-
tes dog ud fra faktiske omkostninger. De i dette betalingsreglement opførte tak-
ster er grundtakster gældende fra 1. januar 2021. 
 
Takster skal genberegnes mindst hvert 4. år. 
 

 
1.2. Nedsatte takster for børn: 
 

Reglementets takster opkræves kun med halvdelen, når det drejer sig om børn 
under 12 år, medmindre andet er anført i de enkelte takstafsnit. 

 
 
1.4. Afrunding af taksterne: 
 

Aarhus Kommunes Kirkegårdes forskellige takster afrundes opad eller nedad til 
nærmeste hele kronebeløb.  I de tilfælde, hvor der skal tillægges moms, sker af-
rundingen, efter at moms er tillagt. 

 
Det fremgår af de enkelte afsnit, om de anførte takster er med eller uden moms. 

 
 
1.5. Afgørelse af tvivlsspørgsmål: 
 

Tvivlsspørgsmål med hensyn til fortolkning af betalingsreglementet afgøres af 
rådmanden for den magistratsafdeling hvorunder Aarhus Kommunes Kirkegårde 
hører. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
2.1. Benyttelse af de under Aarhus Kommunes Kirkegårde hørende kapeller. 

(Momsfri): 
 

                 Grundbeløb 
            Voksen                 Barn 
 
 
 Benyttelse af kapel........... kr.  906,53 kr.  906,53 
 
 Ekstraudsmykning ...........           efter regning 
 
 Kranseplads ................                        gratis 
 
 
 
4.1. Kremation (momsfri): 

                       Grundbeløb 
                      Voksen                 Barn 
 

Kremation ..................   kr.   3.294,00    kr.  1.647,00  
 
 
Kremation kan kun foretages på de normale kremationsdage. 

 
 

 
 
 
5.1. Urner, emballage og forsendelse m.v. (excl. moms, men momspligtig): 
 

I forbindelse med kremation kan Aarhus Kommunes Kirkegårde levere urne og 
forsende denne, hvis den skal nedsættes på anden kirkegård end de 2 kommunalt 
administrerede, hvor den leveres franko. 

 
For disse ydelser beregner Aarhus Kommunes Kirkegårde en pris, der giver fuld 
dækning for urne inkl. generalomkostninger og moms. 

 
Taksterne er ens for voksne og børn. 

 
 

 
6.1. Hensættelse af urner i kolumbarium (momsfri): 
 
                                                               Grundbeløb 
                      Voksen                 Barn 
 

Urnepladser i kolumbariet stil- 
 les ikke gratis til rådighed. 
 

Ved permanent henstilling skal 
 pladsen erhverves for mindst  



    

 10 år og kan derefter fornyes i 
 5-års perioder. 

Der kan højst disponeres over 
 en plads i kolumbariet i 25 år  
 uden tilladelse fra den magistrats- 
          afdeling hvorunder Aarhus Kommunes 
          Kirkegårde hører. 
 

Erhvervelse af plads i kolum- 
 bariet i 10 år ............. kr. 4.466,00 kr. 4.466,00 
 

Fornyelse af plads i kolum- 
 bariet i 5 år .............. "    2.233,00 "    2.233,00 
 
 

Midlertidig opbevaring pr.måned   "       466,00 "       466,00 
 
 
 
7.1. Gravkastning (momsfri). 
 

Gravning, dækning, gran- 
 dækning på den opgravede  
 jord, udbringning af kranse 
  
 

                       Grundbeløb 
                      Voksen                 Barn 
 

Hverdage: 
 

Enkelt dybde ............    kr.   4.030,64 kr. 2.015,32 
 

          Dobbelt dybde (bør undgås)    "      6.045,96 "    3.022,98 
 
 Lørdage: 
 
 Enkelt dybde .............   "      6.068,67 "    3,034,33 
 Dobbelt dybde (bør undgås)   "      9.103,00 "    4.551,50 

 
 

Nedbæring i grav, indretning 
 af gravkammer, mausoleum o.l. 
 kan kun foretages efter særlig  
 tilladelse fra den magistrats- 
 afdeling hvorunder Aarhus  
 Kommunes Kirkegårde hører.  efter regning 
 
 

Overarbejde i forbindelse med 
 gravkastning ...............  efter regning 
 

 



    

Opretning af kistegrave, der  
"sætter" sig inden 1 år efter  
begravelse, foretages vederlagsfrit 
af Aarhus Kommunes Kirkegårde.  
Såfremt et gravsted anlægges inden  
3 måneder efter begravelse, 
bortfalder førnævnte opretning. 
 
 

 
7.2. Flytning  af kister (momsfri): 
 

                       Grundbeløb 
                      Voksen                 Barn 
 

Særligt tillæg for flytning 
 af tidligere ned- 
 satte kister ...............  
    som gravkastningstakster 
 

Udover det særlige tillæg  
 betales desuden de normale 
 gravkastningstakster ...... 
 
  
8.1. Urnenedsættelse (momsfri): 
 

Gravning, dækning, stampning: 
 

                       Grundbeløb 
                      Voksen                 Barn 
 

Hverdage ................. kr.  1.105,14 kr. 1.105,14 
 Lørdage  "     2.170,00 "    2.170,00 
 
 Nedgravning i dobbelt dybde 
 kan ikke finde sted. 
 
 Særlige ydelser i forbindelse 
 med urnenedsættelse ........         efter regning 
 
 
8.2. Flytning af urner (momsfri): 
 

                       Grundbeløb 
                      Voksen                 Barn 

Særligt tillæg for flytning 
 af tidligere nedsatte urner kr.    823,00 kr.    823,00 
 

Udover det særlige tillæg  
 betales desuden de normale 
 urnenedsættelsestakster. 



    

 
 
10.1. Erhvervelse af gravsteder (momsfri): 
 

Fredningsperiode: Kistebegravelser 
 

Personer på 2 år og derover            20 år 
Personer under 2 år ...... 10 år 

 
 Fredningsperiode: Urner 
 
 Alle ..................... 10 år 
 
 
 I forbindelse med dødsfald stilles en almindelig gravplads eller urnegrav til  
 rådighed for den afdøde i fredningsperioden. 
 

En eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner kan, hvis det ønskes, 
få nabogravpladsen stillet til rådighed i samme periode, d.v.s. regnet fra l. døds-
fald.. 
 
En eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner kan ved dødsfald og 
efterfølgende kremation nedsættes i samme urnegrav.  
Brugsretten regnes fra den l. januar efter erhvervelse og udløber den 3l. decem-
ber i det år, i hvilket gravstedet hjemfalder. 

 
Ved begravelse kan kiste- eller barnefællesgrav stilles til rådighed og ved bisæt-
telse kan urnefællesgrav stilles til rådighed i fredningsperioden.  

 
I fællesgrave kan der ikke reserveres plads for sidst afdøde ægtefælle eller regi-
streret partner ved siden af først afdøde. 

 
Gravsteder kan højst erhverves for 50 år, dog ikke længere end kirkegården be-
står som sådan. Magistratsafdelingen kan efter ansøgning tillade længere åremål. 
 
Ved erhvervelse af brugsret til gravsteder ud over 20 år skal det samtidig klausu-
leres på gravstedet, at kirkegården mod gældende engangsbetaling skal varetage 
den fulde ren- og vedligeholdelse af gravstedet regnet fra erhvervelsen og i hele 
den erhvervede periode. 

 
 

Pris pr. gravplads i een  
 fredningsperiode: 
 

Grundbeløb 
 
Personer på 2 år og derover: 
 
Ca. 3 m2 ................. kr.  3.600,00 
Ca. 4 m2 .................                 "     4.800,00 
 

  
         



    

 Grundbeløb 
 Personer under 2 år: 
 
  Ca. 3 m2 ................. kr.   1.800,00 
  Ca. 4 m2 ................. "      2.400,00 
                
 Grundbeløb 
 
 Pris pr. urnegrav i een  
 fredningsperiode: 

 
< 1,0 m2 ………… kr.      650,00 
1,0   m2 .................  kr.   1.000,00 

  1,5   m2 ................. "      1.500,00 
  2,25  m2 ................. "      2.250,00  
  3,0   m2 ................. "      3.000,00 
 

 
 
 

11.1. Fornyelse af kiste- og urnegrave (momsfri): 
 

Fornyelsesperioder skal løbe over åremål, der er delelige med 5. 
 

I kistegravsteder kan urner nedsættes mod, at der om fornødent erhverves 10 års 
brugsret af gravstedet. 

 
Gravpladser i kiste-, barne- og urnefællesgrave kan ikke fornyes. 

 
For så vidt et gravsted ønskes fornyet udover 20 år, skal det samtidig klausule-
res, at kirkegården mod gældende engangsbetaling skal varetage den fulde ren- 
og vedligeholdelse af gravstedet i hele fornyelsesperioden. 

 
Fornyelsestaksterne, der er ens for voksne og børn, udgør følgende grundbeløb: 

 
Kistegrave:  kr.   60,00 pr. m2 pr. år. 

  Urnegrave:       kr. 100,00 pr. m2 pr. år. 
 
 
12.1. Klausuler på visse kiste- og urnegravsteder: 
 

Visse gravgårde og gravsteder på kirkegårdene er p.t. belagt med klausuler for at 
opnå ensartethed i gravstedernes udseende indenfor disse områder. 

 
Klausulerne kan ændres af den magistratsafdeling, hvorunder Aarhus Kommu-
nes Kirkegårde hører, såfremt det senere måtte vise sig hensigtsmæssigt. 

 
 
13.1. Renholdelse m.v. af gravsteder (excl. moms, men moms-pligtig): 
 

På bestilling og mod betaling fra gravstedsejeren påtager Aarhus Kommunes 
Kirkegårde sig almindelig renholdelse af såvel kistegravsteder som urnegravste-
der, der dækker: 



    

 
Fjernelse af ukrudt ca. hver 2. uge i vækstperioden, pålægning af ral og aftag-
ning af julegran o.s.v. 
 
Grundbeløbet for en sådan almindelig renholdelse af gravsteder fastsættes til 
gældende pr. år: 

 
Gravstedsstørrelse:  Grundbeløb 

 
0    - 1,9 m2  kr. 632,80 

  2,0 - 2,9 m2  "     732,00 
  3,0 - 3,9 m2  "    884,52 
  4,0 - 4,9 m2  "      990,00 
  5,0 - 5,9 m2  "   1.089,00 
  6,0 - 6,9 m2  "   1.222,84 
  7,0 m2 og derover - yderligere kr. 100,00 pr. m2 

 

Renholdelsestaksten forhøjes for følgende ydelser med:  
 

Ugentlig renholdelse .....        100 % 
  Græsgrave ................         50 % 
  Vanding ..................         50 % 

 
 

For - de af Aarhus Kommunes Kirkegårde - nyanlagte gravsteder betales ½ ren-
holdelsestakst for det løbende år, mens andre, der ønsker renholdelse af grav-
sted, betaler ½ renholdelsestakst fra 1. august. 

 
Ved nedsættelse i fællesgrav og Skovbryn skal der til ren- og vedligeholdelse i 
fredningstiden betales: 

  
     Grundbeløb 
 

Kistefællesgrav ..........  kr.   2.531,26  
  Barnefællesgrav ..........  "      1.699,41 
  Urnefællesgrav ...........  "      1.729,94 
  Skovbryn – urne ……..  ”      1.721,31 
  Skovbryn – kiste …….  ”      2.523,71 

 
Det foran nævnte renholdelsesarbejde kan efter ønske fra de efterladte suppleres 
med andre ydelser, såsom grandækning, udplantning af årstidens blomster, på-
lægning af buketter og kranse på mindedage og ved højtider m.m. 

 
Sådanne ekstra ydelser betales med en pris, der dækker Aarhus Kommunes Kir-
kegårdes udgifter fuldt og helt incl. generalomkostninger. 

 
Betaling for renholdelse og de foran nævnte ekstra ydelser kan af de efterladte 
erlægges årsvis eller for en årrække, f.eks. en fredningsperiode. 

 
Herudover påtager forvaltningen sig også fuld ren- og vedligeholdelse af grav-
steder, dvs. at man vedligeholder beplantningen, gravsten og øvrige på gravste-
det værende ting i den stand, det forefandtes efter anlæg af gravstedet. 

 



    

Aftale om fuld ren- og vedligeholdelse skal altid indgås for det åremål, gravste-
det er erhvervet af de efterladte. 

 
Ved indgåelse af langtidsaftaler om renholdelse, vedligeholdelse m.v. multipliceres gældende 
priser på tidspunktet for aftalens indgåelse med det antal år aftalen gælder.   
 
 
 
14.1. Anlæg og tilplantning af gravsteder, samt andre ydelser, der ikke er omtalt 

i det tidligere (excl. moms, men momspligtig): 
 

På bestilling og mod betaling fra de efterladte påtager Aarhus Kommunes Kirke-
gårde sig at udføre gartnerisk og andre arbejder på gravstederne eller at formidle 
sådanne arbejder udført. 

 
Som eksempler kan nævnes: Anlæg og tilplantning af gravsteder, opmaling af 
bænke, gitre, gravsten og andre ting på gravsteder, levering af planter, fliser 
o.s.v. 

 
For sådanne ydelser, der aftales i hvert enkelt tilfælde, beregnes en pris, der gi-
ver Aarhus Kommunes Kirkegårde fuld dækning for materialer, planter, arbejds-
løn og generalomkostninger. 

 
 
   

Således indstillet til godkendelse i byrådet af Teknik og Miljø  
den 1. december 2020 

 
 

Teknik og Miljø 
 
 
 

Rådmand 
 
                                  
 

Betalingsreglementet er godkendt af byrådet den 1. december 2020 
 
 

AARHUS BYRÅD 
 

P. b. v. 
 
 
 

Borgmester 
               / 
                                                     
                          Juridisk chef 


