
Takstblad for Christiansø kirke og kirkegård 

 
Takster pr. juni 2017 

 
Ydelse Kirke 

 
Takst 

 
Benyttelse af kirke i forbindelse med bryllup, dåb og lignende udenfor 
normale gudstjenester (ikke momsbelagt): 
 
Ydelsen omfatter: 
Klargøring med blomster og stearinlys, ringning, betjening, rengøring, varme 
og lys. 
 

 
1.500 kr. 

 
Benyttelse af kirke i forbindelse med begravelse (ikke momsbelagt): 
 
Ydelsen omfatter: 
Opbevaring og håndtering af kiste, ordning af blomster og kranse, stearinlys, 
ringning, betjening, rengøring, varme og lys. 
 

 
2.000 kr. 

Organist (tilvalg) 
 
Ydelsen omfatter arbejdstid, rejse og diæter for organist. 

1.950 kr. 

 
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder (ikke momsbelagt): 
 
Enkelt kistegravsted, 30 år:                                                                480,50 kr. pr. år  
                       
Dobbelt kistegravsted, 30 år:                                                             961,50 kr. pr. år 
                        
Urnegravsted, 10 år:                                                                            243,50 kr. pr. år                                      
 
Taksterne for erhvervelse af gravsteder gælder for såvel et nyt gravsted som 
ved forlængelse. Forlængelse kan foretages for 5 og 10 år for urnegravsteder 
og 5, 10 og 30 år for kistegravsteder. 
 
Note: Taksterne følger prisniveauet på Bornholm fratrukket 20 % i ø-fradrag 
 

 
 
 

  14.415,00 kr. 
 

   28.845,00 kr. 
 
      2.434,00 kr. 

 
Begravelse (ikke momsbelagt): 
 
Begravelse, voksen 
Begravelse, barnegrav 
Urnenedsættelse 
 

 
 
 

4.259,07 kr. 
2.129,53 kr. 
    573,73 kr. 



Ydelsen omfatter:  
Evt. nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning. 
Gravning og tilkastning af grav. Klargøring og oprydning af materiel. Opretning 
og efterfyldning af jord. Betjening. 
 

 
Gartnertekniske ydelser (momsbelagt, derfor incl. moms): 
 
Renholdelse af enkelt kistegravsted det aktuelle takst-år 
Renholdelse af dobbelt kistegravsted det aktuelle takst-år 
Renholdelse af urnegravsted det aktuelle takst-år 
 
 
 
Grandækning, urnegravsted, det aktuelle takst-år 
Grandækning, gravsted, det aktuelle takst-år 
Timeløn (bestilt arbejde) 
 

 
 
 

963,36 kr. 
1.421,01 kr. 

538,20 kr. 
 
 
 

219,84 kr. 
360 kr. 

354,93 kr. 

 
Aftaler om gartner-ydelser: 
 
Der kan etableres både årlige og flerårige aftaler med Christiansø 
Administration om forskellige gartnertekniske ydelser, herunder renholdelse 
af gravsteder, grandækning og plantning af blomster. N.B. Udgifter til 
blomster, kranse, osv. afregnes særskilt. 
 

 
 
 
Ydelse og pris 
aftales med 
Christiansø 
Administration. 

 

 
Transport fra Gudhjem til Christiansø: 
 
Transport af kiste fra Gudhjem til Christiansø kan efter aftale med Christiansø 
Administration arrangeres som en transport med ”Elephanten”. Der skal 
påregnes afholdt omkostninger til mandskab og olie.   

 
 
 
Ydelse og pris 
aftales med 
Christiansø 
Administration. 
 

 
 

Jens Peter Koefoed 
Administrator 
 


