15. april 2010

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster
Vejledning i brug af vedhæftede regnearks 10 faner
Udregningsmetoden er udviklet af en arbejdsgruppe, nedsat af Kirkeministeriet i foråret 2007
som et underudvalg under udvalget om den lokale økonomi i folkekirken. Arbejdsgruppens
rapport kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside under publikationer, betænkninger og
rapporter, aug. 2007. Der henvises særligt til rapportens afsnit 5.3., side 23 – 27.
Om regnearkene gælder generelt:
De grønne felter er indtastningsfelter, hvor tallene for den enkelte kirkegård indsættes.
De gule felter er beregningsfelter, der fremkommer automatisk, når de grønne felter er udfyldt.
De røde felter er resultatfelter, hvis indhold kan bruges som grundlag for kirkegårdens takst.
Om de enkelte faner gælder følgende:
ARK 100. Beregning af pris på erhvervelse af brugsret til gravsteder.
Arealangivelse:
Felt 101. Arealangivelse.
Her angives det samlede areal, som udgør den aktive kirkegård.
Heri er indregnet alle de områder, som er en del af den aktive kirkegård. F.eks.
kirkegårdens bygninger, veje, fortove, stier, stendiger, hegn, planteskoler,
affaldspladser, p-pladser, beplantninger og lapidarum.

.

Der medregnes ikke skove, marker, præstegårdshaver o. lign, som kirkegården evt.
passer/vedligeholder
Felt 102. Heraf areal anvendt til gravsteder.
Dette areal fremkommer ved fra det samlede areal at fratrække arealer, der ikke
anvendes til begravelse. F.eks. gangarealer, areal til bygninger, fællesareal hvor der
ikke sker begravelse, stendiger, hegn, planteskoler, affaldspladser, p-pladser samt evt.
andet.
Lønudgifter:
Felt 103. Samlede lønudgifter pr. år.
Her anføres de samlede lønudgifter for personale, som er ansat på kirkegården og som
udfører arbejde i relation hertil.
D.v.s. gravere, kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter, gartnere, gartneriarbejdere,
kontorfunktionærer, elever, rengøringsassistenter o.lign.
Det er vigtigt, at alle lønudgifter indregnes. F. eks.: pensionsbidrag, gruppeliv,
tjenestemandspension, ATP, AUD, AER, overtidsbetaling, tillægsbetaling, m.v.
Der fratrækkes de lønudgifter, som ikke har relation til kirkegården. Det betyder, at
enhver arbejdsopgave, som kirkegårdens ansatte udfører udenfor kirkegården eller
dennes arealer , f.eks. i kirken, sognegården, præstegårdshaven eller andre steder skal
opgøres og udgiften hertil skal ikke medregnes i kirkegårdens samlede lønudgifter.
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Felt 104. Lønudgifter til generel drift & vedligeholdelse af fællesarealer pr. år:
Beløbet fremkommer som 1/3 af felt 103.
Brøken er et eksempel.
Driftsudgifter:
Felt 105. Driftsudgifter pr. år
Totale driftsudgifter fratrukket udgifter til videresalg.
Driftsudgifter omfatter alle udgifter vedr. kirkegårdens daglige drift. Det er blandt
andet udgifter til vedligeholdelse af bygninger, maskiner og værktøj, køb af
materialer, køb af maskiner, planter til fællesanlæg, hegn mv., til arbejdstøj og andet
vedr. personalet samt til kontor, kapel og begravelser.
Udgifter, der ikke skal medregnes i beløbet, er køb af materialer, som bruges til
videresalg såsom planter, gran, grus, perlesten mv.
Felt 106. Driftsudgifter vedr. fællesarealer pr. år.
Beløbet fremkommer som 1/3 af felt 105.
Brøken er et eksempel.
Etableringsudgifter:
Felt 107. Indkøbspris på jord i kr. pr. m2.
Der angives en pris, som svarer til grundpriserne i lokalområdet.
Det kan f.eks. være m2- prisen for byggegrunde uden byggemodning.
Felt 108.

Indkøbspris for det samlede kirkegårdsareal.
Udregningen sker automatisk ud fra m2 prisen x det samlede kirkegårdsareal.

Felt 109.

Anlægsudgifter.
Beløbet skal angive, hvad det vil koste at anlægge kirkegården i dag. Man kan evt. søge
oplyst, hvad det har kostet at anlægge nye kirkegårde i området eller henvende sig til en
entreprenør og forhøre sig om priser.
Det er f.eks. udgifter til terrænregulering, dræning, kloakering, etablering af gange,
beplantning, belysning, indhegning m.v.

Felt 110. Bygninger.
Her angives den samlede nyværdi af kirkegårdens bygninger.
Bygninger på kirkegården, kan f.eks. være personalebygninger,
værkstedsbygninger, administrationsbygninger og kapel.
Felt 111. Etableringsudgifter i alt.
Udregningen sker automatisk som summen af de 3 foregående felter.
Tidsangivelse:
Felt 112. Holdbarhedstid
Det vurderes at kirkegårdsanlæg og bygninger har en holdbarheds- og afskrivningstid på
maksimalt 50 år.
Det anbefales, at man sætter tiden til maksimalt 50 år.
Felt 113.

Fredningstid på urnegravsteder.
De fleste kirkegårde har en fredningstid for almindelig urnegrave på 10 år.
Der angives den fredningstid, der er fastsat i kirkegårdsvedtægten.
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Felt 114.

Fredningstid på kistegravsteder:
De fleste kirkegårde har en normal fredningstid for kistegrave på mellem 20 og 30 år.
Der angives den fredningstid, der er fastsat i kirkegårdsvedtægten.

Forrentning
Felt 115. Forrentningsprocenten
Forrentningsprocenten er sat til 4%. Det skyldes, at renten over en lang periode har
ligget mellem 3 og 4% og det er derfor rimeligt, at en investering skal have samme
forrentning, som f.eks. obligationer har.
Størrelser på gravsteder:
Felt 116. Urnegravsteder.
Indtast m2 størrelse
Felt 117.

Enkelt kistegravsted.
Indtast m2 størrelse

Beregninger:
Felt 118. Etableringsudgifter fordelt på gravstedsareal pr. m2 pr. år.
Udregningen sker automatisk som etableringsudgifterne divideret med areal anvendt til
gravsteder. De fremkomne etableringsudgifter pr. m2 gravstedsareal divideres derpå
med holdbarhedstiden.
Felt 119.

Forretning af etableringsudgifter fratrukket afskrivninger

Felt 120.

Lønudgifter til generel drift & vedligeholdelse vedr. fællesarealer fordelt på
gravstedsareal pr. m2 pr. år.
Udregningen sker automatisk som de årlige lønudgifter divideret med gravstedsarealet.

Felt 121.

Driftsudgifter vedr. fællesarealer fordelt på gravstedsareal pr. m2 pr. år.
Udregningen sker automatisk som de årlige driftsudgifter divideret med
gravstedsarealet.

Felt 122.

Samlede udgifter til erhvervelse eller fornyelse pr. m2 pr. år.
Udregningen sker automatisk som summen af de tre foregående felter.
Beløbet viser den samlede omkostningspris pr. m2 pr. år for erhvervelse eller fornyelse
af brugsret til gravsteder på kirkegården.

Pris for urnegravsted på 1,00 m2
Felt 123. Udgifter til erhvervelse eller fornyelse pr. år.
Beløbet udregnes automatisk som arealet af urnegravstedet multipliceret med de
samlede udgifter til erhvervelse eller fornyelse pr. m2 pr. år.
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Felt 124.

Samlede udgifter til erhvervelse eller fornyelse af et urnegravsted for en fredningsperiode.
Beløbet udregnes automatisk som de årlige udgifter multipliceret med fredningsperioden
dvs. 10 år.
Dertil kommer eventuelle servitutbestemte omkostninger, som kan vedr. hæk,
renholdelse, eller andre omkostninger som er gældende for den enkelte afdeling (evt.
fælles monument)

Servitutbestemte udgifter (obligatoriske ydelser)
Felt 125.

Hækvedligeholdelse i en fredningsperiode.
Beløbet hentes automatisk fra felt nr. 237, såfremt man har udfyldt priserne for hæk.
Har man ikke hækvedligeholdelse udfyldes skema 200, med 0.

Felt 126.

Evt. renholdelse i en fredningsperiode
Såfremt man har områder med obligatorisk renholdelse, kan der indsættes det samlede
beløb for hele fredningsperioden.

Felt 127.

Urnegravsted – pris for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
Beløbet udregnes automatisk som summen af de tre foregående felter.
Beløbet udgør det samlede resultat for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
for brugsret til urnegravstedet inkl. servitutudgifter og moms af disse.

Felt 128.

Tilskud til folkekirkemedlemmer
Beløb der ydes i tilskud til folkekirkemedlemmer. Tilskud kan dog ikke ydes til ren- og
vedligeholdelse, men alene til erhvervelse af gravsted.

Felt 129.

Urnegravsted – pris for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
Beløbet udregnes automatisk som summen af de to foregående felter.
Beløbet udgør det samlede resultat for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
for brugsret til urnegravstedet inkl. servitutudgifter og moms af disse.

Pris for enkelt kistegravsted på 3,25 m2
Felt 130. Erhvervelse eller fornyelse pr. år.
Beløbet udregnes automatisk som arealet af kistegravstedet multipliceret med de
samlede udgifter til erhvervelse eller fornyelse pr. m2 pr. år.
Felt 131.

Erhvervelse eller fornyelse for en fredningsperiode.
Beløbet udregnes automatisk som de årlige udgifter multipliceret med fredningsperioden
dvs. 25 år.
Hertil kommer eventuelle servitutbestemte omkostninger, som kan vedr. hæk,
renholdelse, eller andre omkostninger, som er gældende for den enkelte afdeling (evt.
fælles monument)

Servitutbestemte udgifter (obligatoriske ydelser)
Felt 132. Hækvedligeholdelse i en fredningsperiode.
Beløbet hentes automatisk fra felt nr. 213, såfremt man har udfyldt priserne for hæk.
Har man ikke hækvedligeholdelse udfylder man skema 200, med 0.
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Felt 133.

Evt. renholdelse i en fredningsperiode.
Såfremt man har områder med obligatorisk renholdelse, kan der indsættes det samlede
beløb for hele fredningsperioden.

Felt 134.

Enkelt kistegravsted – pris for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode.
Beløbet udregnes automatisk som summen af de tre foregående felter.
Beløbet udgør det samlede resultat for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
for brugsret til kistegravstedet inkl. servitutudgifter og moms af disse.

Felt 135.

Tilskud til folkekirkemedlemmer
Beløb der ydes i tilskud til folkekirkemedlemmer.

Felt 136.

Enkelt kistegravsted – pris for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
Beløbet udregnes automatisk som summen af de to foregående felter.
Beløbet udgør det samlede resultat for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
for brugsret til urnegravstedet inkl. servitutudgifter og moms af disse.

Pris for dobbelt kistegravsted på 6,50 m2
Felt 137. Erhvervelse eller fornyelse pr. år.
Beløbet udregnes automatisk som arealet af kistegravstederne multipliceret med de
samlede udgifter til erhvervelse eller fornyelse pr. m2 pr. år.
Felt 138.

Erhvervelse eller fornyelse for en fredningsperiode.
Beløbet udregnes automatisk som de årlige udgifter multipliceret med fredningsperioden
dvs. 25 år.
Hertil kommer eventuelle servitutbestemte omkostninger, som kan vedr. hæk,
renholdelse, eller andre omkostninger, som er gældende for den enkelte afdeling (evt.
fælles monument)

Servitutbestemte udgifter (obligatoriske ydelser)
Felt 139. Hækvedligeholdelse i en fredningsperiode
Beløbet hentes automatisk fra felt nr. 225, såfremt man har udfyldt priserne for hæk.
Har man ikke hækvedligeholdelse udfylder man skema 200, med 0.
Felt 140.

Evt. renholdelse i en fredningsperiode.
Såfremt man har områder med obligatorisk renholdelse, kan der indsættes det samlede
beløb for hele fredningsperioden.

Felt 141.

Dobbelt kistegravsted – pris for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode.
Beløbet udregnes automatisk som summen af de tre foregående felter.
Beløbet udgør det samlede resultat for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
af brugsret til et dobbelt kistegravsted inkl. servitutudgifter og moms af disse.

Felt 142.

Tilskud til folkekirkemedlemmer
Beløb der ydes i tilskud til folkekirkemedlemmer.

Felt 143.

Dobbelt kistegravsted – pris for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
Beløbet udregnes automatisk som summen af de to foregående felter.
Beløbet udgør det samlede resultat for erhvervelse eller fornyelse i en fredningsperiode
for brugsret til urnegravstedet inkl. servitutudgifter og moms af disse.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARK 200. Kostprisberegning for vedligeholdelse og klipning af hæk
Dette ark bruges til de gravsteder, som omkranses af hække, der skal vedligeholdes og udskiftes
med jævne mellemrum. Slutresultatet overføres automatisk til ark 100.
Felt 201. Udskiftningsfrekvens.
Her angives det antal år, der regnes med vil være hækkens gennemsnitlige levetid.
Levetiden er forskellig fra landsdel til landsdel og er afhængig af jordtyper og hæk
typer.
Hækudskiftning pr. enkeltgravsted
Felt 202. Antal ryghækplanter (baghæk) pr. meter
I dette felt skrives antal stk., man bruger pr. meter.
Her vil antallet variere efter type og størrelse.
Felt 203. Pris på ryghækplanter pr. stk.
Her vil prisen variere efter type og størrelse
Felt 204. Antal side- og forhækplanter
Antal planter som bruges til at omkranse graven med, minus ryghækken.
Side- og forhække vil i de fleste tilfælde være mindre planter end dem, som bruges til
ryghække (baghække). Også her er der forskel på antal planter alt efter hvilken størrelse
og type, man bruger på stedet.
Felt 205. Pris på side- og forhækplanter pr. stk.
Her vil prisen variere efter type og størrelse.
Felt 206. Tidsforbrug i timer til plantning af hæk.
Her angives det samlede tidsforbrug, der bruges til plantning af alle hæksiderne på et
enkeltgravsted.
Vedr. udskiftning og plantning skal der tages højde for opgravning af gammel hæk,
jordarbejde, opmåling, plantning og vanding.
Felt 207. Pris på udskiftning af hæk.
Der sker automatisk beregning på grundlag af oplysningerne om stykpriser og forbrug af
hækplanter i felterne foran samt timeforbruget og timekostprisberegningen i felt 321.
Felt. 208. Pris på udskiftning af hæk pr. år.
Beløbet beregnes automatisk som prisen på udskiftning af hæk multipliceret med
udskiftningsfrekvensen dvs. hækkens gennemsnitlige levetid.
Hækklipning og oprivning (oprydning)
Felt 209. Tidsforbrug i minutter til hækklipning og oprivning pr. år.
Der angives det årlige tidsforbrug til hækklipning og oprivning (oprydning) pr. gravsted.
Felt 210. Lønudgift til hækklipning og oprivning pr. år.
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Der sker en automatisk beregning på grundlag af tidsforbruget og timekostprisen i felt
321.
Felt 211. Samlet udgift til udskiftning og klipning af hæk pr. år for enkeltgravsted
Det beløb som hækken om et enkeltgravsted koster pr. år inkl. plantning og pasning
uden moms.
Felt 212. Moms.
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25% moms i 2008)
Felt 213. Samlet udgift til udskiftning og klipning af hæk pr. år for enkeltgravsted med moms.
Beløbet fremkommer automatisk og overføres automatisk til ark 100.
Hækudskiftning pr. dobbeltgravsted.
Felt 214. Antal ryghækplanter (baghæk) pr. meter
I dette felt skrives antal stk., man bruger pr. meter.
Her vil antal variere efter type og størrelse.
Felt 215. Pris på ryghækplanter pr. stk.
Her vil prisen variere efter type og størrelse
Felt 216. Antal side- og forhækplanter
Antal planter som bruges til at omkranse graven med, minus ryghækken.
Side- og forhække vil i de fleste tilfælde være mindre planter end dem, som bruges til
ryghække (baghække). Også her er der forskel på antal planter alt efter hvilke størrelse
og type, man bruger på stedet.
Felt 217. Pris på side- og forhække pr. stk.
Her vil prisen variere efter type og størrelse.
Felt 218. Tidsforbrug i timer til plantning af hæk.
Her angives det samlede tidsforbrug, der bruges til plantning af alle hæksiderne på et
dobbeltgravsted.
Vedrørende udskiftning og plantning skal der tages højde for opgravning af gammel
hæk, jordarbejde, opmåling, plantning og vanding.
Felt 219. Pris på udskiftning af hæk.
Der sker automatisk beregning på grundlag af oplysningerne om stykpriser og forbrug af
hækplanter i felterne foran samt tidsforbruget og timekostprisberegningen i felt 321.
Felt. 220. Pris på udskiftning af hæk pr. år.
Beløbet beregnes automatisk som prisen på udskiftning af hæk multipliceret med
udskiftningsfrekvensen dvs. hækkens gennemsnitlige levetid.
Hækklipning og oprivning (oprydning)
Felt 221. Tidsforbrug i minutter til hækklipning og oprivning pr. år.
Der angives det årlig tidsforbrug til hækklipning og oprivning (oprydning) pr. gravsted.
Felt 222. Lønudgift til hækklipning og oprivning pr. år.
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Der sker en automatisk beregning på grundlag af tidsforbruget og timekostprisen i felt
321.
Felt 223. Samlet udgift for udskiftning og klipning af hæk pr. år for dobbeltgravsted
Det beløb, som hækken om et dobbeltgravsted koster pr. år inkl. plantning og pasning
uden moms.
Felt 224. Moms.
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25% moms i 2008)
Felt 225. Samlet udgift til udskiftning og klipning af hæk pr. år for dobbeltgravsted med moms.
Beløbet fremkommer automatisk og overføres automatisk til ark 100.
Hækudskiftning pr. urnegravsted
Felt 226. Antal ryghækplanter (baghæk) pr. meter
I dette felt skrives antal stk., man bruger pr. meter.
Her vil antal variere efter type og størrelse.
Felt 227. Pris på ryghækplanter pr. stk.
Her vil prisen variere efter type og størrelse.
Felt 228. Antal side- og forhækplanter
Antal planter som bruges til at omkranse graven med, minus ryghækken.
Side- og forhække vil i de fleste tilfælde være mindre planter end dem som bruges til
ryghække (baghække). Også her er der forskel på antal planter alt efter hvilke str. og
type, man bruger på stedet
Felt 229. Pris på side- og forhækplanter pr. stk.
Her vil prisen variere, alt efter type og størrelse.
Felt 230. Tidsforbrug i timer til plantning af hæk.
Her angives det samlede tidsforbrug, der bruges til plantning af alle hæksiderne på et
urnegravsted.
Vedrørende udskiftning og plantning skal der tages højde for opgravning af gammel
hæk, jordarbejde, opmåling, plantning og vanding.
Felt 231. Pris på udskiftning af hæk.
Der sker automatisk beregning på grundlag oplysningerne om stykpriser og forbrug af
hækplanter i felterne foran samt tidsforbrug og timekostprisberegningen i felt 321.
Felt. 232. Pris på udskiftning af hæk pr. år.
Beløbet beregnes automatisk som prisen på udskiftning af hæk multipliceret med
udskiftningsfrekvensen dvs. hækkens gennemsnitlige levetid.
Hækklipning og oprivning (oprydning)
Felt 233. Tidsforbrug i minutter til hækklipning og oprivning pr. år.
Der angives det årlig tidsforbrug til hækklipning og oprivning (oprydning) pr.
urnegravsted.
Felt 234. Lønudgift til hækklipning og oprivning pr. år.
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Der sker en automatisk beregning på grundlag af tidsforbruget og timekostprisen i felt
321.
Felt 235. Samlet udgift til udskiftning og klipning af hæk pr. år for urnegravsted.
Det beløb, som hækken om et urnegravsted koster pr. år inkl. plantning og pasning uden
moms.
Felt 236. Moms.
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25% moms i 2008)
Felt 237. Samlet udgift til udskiftning og klipning af hæk pr. år for urnegravsted med moms.
Beløbet fremkommer automatisk og overføres automatisk til ark 100.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARK 300. Timekostprisberegning
I dette ark beregnes kirkegårdens samlede timekostpris på grundlag af antallet af produktive timer
samt andele af drifts- og administrationsudgifter. Den beregnede samlede timekostpris anvendes
automatisk i de forskellige regneark, hvor der anvendes lønudgifter. Timekostprisen kan variere fra
kirkegård til kirkegård afhængig af omkostningernes størrelse.
Timer pr. år pr. medarbejderårsværk:
Felt 301. Årsnormen
Årsnormen er fast og udgør 1.924 timer.
Felt 302. Ferie
De nugældende 5 ugers ferie er faste, og de svarer til 185 timer.
Felt 303.

Særlige feriedage
De nugældende særlige feriedage svarer til 37 timer, som er fast.

Felt 304.

Skæve helligedage
De skæve helligdage udgør 74 timer, som er en fast størrelse.

Felt 305.

Kurser
I dette felt skal man angive det gennemsnitlige antal timer, der årligt bruges på kurser,
temadage og lignende pr. ansat årsværk på kirkegården.
Antallet af timer kan variere fra år til år, og det anbefales at tage et gennemsnit for de
seneste 5 år.

Felt 306.

Sygefravær
I dette felt skal angives det gennemsnitlige antal sygefraværstimer pr. ansat årsværk,
beregnet på grundlag af sygefraværet for alle ansatte på kirkegården.
Heri medregnes også barns første sygedage og omsorgsdage. Også her anbefales det at
tage et gennemsnit for de seneste 5 år.

Felt 307.

Produktive timer pr. medarbejderårsværk
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Udregnes automatisk på grundlag af oplysningerne i de foranstående felter, idet
årsnormen fratrækkes det samlede gennemsnitlige fravær pr. årsværk.
Lønudgifter:
Felt 308. Samlede lønudgifter pr. år
Beløbet hentes automatisk fra felt 103.
Felt 309.

Fuldtidsansatte.
Antal ansatte årsværk på kirkegården (markpersonale, administration, ledelse m.v.).
Der fratrækkes timer, som ikke bruges på kirkegården eller dennes arealer, men som
kirkegårdens personale anvender på opgaver f.eks. i kirken, sognegården, præstegårdshaven eller andet. Omregning til årsværk/fuldtidsansatte sker ved at dividere det samlede
årlige timetal for kirkegårdens personale med årsnormen på 1.924 timer.

Felt 310.

Gennemsnitsløn pr. år
Udregnes automatisk som de årlige lønudgifter divideret med antal årsværk.

Felt 311.

Timekostpris pr. produktiv time
Udregnes automatisk som gennemsnitslønnen pr. år divideret med antallet af
produktive timer pr. årsværk pr. år.

Produktive timer pr. år. TOTALT:
Felt 312. Produktive timer pr. år. Total
Udregnes automatisk som antallet af produktive timer pr. årsværk pr. år multipliceret
med antal ansatte årsværk.
Felt 313.

Timer til administration
Her anføres det antal timer, som anvendes til administration af kirkegården. Disse
opgaver udføres typisk af graver, kirkegårdsleder, kirkegårdsassistent eller
kontorpersonale. Administrative opgaver, der ikke vedrører kirkegården, men f.eks.
kirken eller andet medregnes ikke.
Under administration regnes opmåling, salg af gravsteder, møde med
gravstedsbruger m.v.

Felt 314.

Resterende timer til brug på kirkegården
Udregnes automatisk ud fra forskellen mellem felt 312 og 313.

Øvrige driftsudgifter:
Felt 315.
Kirkegårdens samlede arealhentes automatisk fra felt 101.
Felt 316.

Arealet anvendt til gravsteder hentes automatisk fra felt 102.

Felt 317.

Beløbet til totale driftsudgifter hentes automatisk fra felt 105.

Felt 318.

Øvrige driftsudgifters bidrag til timekostprisen
Udregnes automatisk idet gravstedsarealets andel af kirkegårdsarealet ganges med de
totale driftsudgifter. Herefter divideres beløbet med antallet af produktive timer ekskl.
administration.
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Administrationsudgifter:
Felt 319.
Administrationsudgifter
Udregnes automatisk som timekostpris pr. produktiv time ganget med
af administrationstimer.
Administrationsudgifters bidrag til timekostprisen
Udregnes automatisk som administrationsudgifterne divideres med
af produktive timer ekskl. administration.

antallet

Felt 320.

antallet

Samlet timekostpris for kirkegården:
Felt 321. Timekostpris i kr. pr. time
Det totale beløb ekskl. moms beregnes som lønudgifter tillagt drifts- og
administrationsomkostninger beregnet pr. time.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARK 400. Gravning og tilkastning af grave (kister og urner)
I dette ark udregnes de faktiske udgifter til en normal kistebegravelser eller en urnenedsættelse.
Tidsforbrug ved kistebegravelse:
Felt 401. Rydning og klargøring af kistegravstedet
Der indtastes det tidsforbrug, der i gennemsnit bruges til at klargøre et gravsted, inden
selve gravningen påbegyndes.
Felt 402.

Transport af mandskab, gravemaskine og jord samt gravning, afstivning m.v.
Der indtastes det tidsforbrug, som i gennemsnit bruges til alle arbejdsopgaver i
forbindelse med selve gravningen.

Felt 403.

Tilstede ved begravelse. 1 mand som regel i mørkt tøj
Der indtastes det tidsforbrug, som i gennemsnit bruges for den person, som bistår under
begravelsen.

Felt 404.

Tilkastning og pyntning af graven.
Der indtastes de timer, der i gennemsnit bruges til at tilkaste og pynte graven.

Felt 405.

Efterbehandling og sætning
Der indtastes de timer, der i gennemsnit bruges til at rette graven op efter sætninger.

Felt 406.

Kirkegårdens tidsforbrug pr. kistegravning i alt.
Tidsforbruget udregnes automatisk som summen af de fem foregående felter.

Felt 407.

Leje af entreprenør, ekskl. kirkegårdens tidsforbrug.
Der indtastes udgiften til entreprenør for at grave en grav. Tidsforbruget i felt 402
vil normalt blive lavere, når man bruger entreprenør.
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Felt 409.

Total udgift pr. kistegravning ekskl. lørd./søn tillæg.
Beløbet udregnes automatisk på grundlag af oplysningerne om tidsforbruget i felt 406
og timekostprisberegningen i felt 321. Dertil lægges eventuelle lejeudgifter til
entreprenør.

Felt 410. Tilskud til folkekirkemedlemmer
Beløb der ydes i tilskud til folkekirkemedlemmer.
Felt 411. Pris for kistenedgravning efter tilskud
Beløbet udregnes automatisk som summen af de to foregående felter.
Tidsforbrug ved urnenedsættelse:
Felt 412.
Klargøring af urnegravsted samt gravning.
Der indtastes det tidsforbrug, som i gennemsnit bruges til at klargøre et urnegravsted
samt foretage gravningen.
Felt 413.

Nedsætning og tildækning samt pyntning af urnegraven
Der indtastes gennemsnitstiden, der bruges på pyntning, udbringning, nedsætning og
tildækning af urnegraven.

Felt 414.

Tidsforbrug pr. urnegravning i alt.
Tidsforbruget udregnes automatisk som summen af de to foregående felter.

Felt 415.

Total udgift pr. urnenedsættelse.
Beløbet udregnes automatisk på grundlag af oplysningerne om tidsforbruget i felt 412
og timekostprisberegningen i felt 321.

Felt 416.

Tilskud til folkekirkemedlemmer
Beløb der ydes i tilskud til folkekirkemedlemmer.

Felt 417. Pris for urnenedsættelse efter tilskud
Beløbet udregnes automatisk som summen af de to foregående felter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARK 500. Ren- og vedligeholdelse af kistegravsteder.
I dette ark udregnes de faktiske udgifter til renholdelse af et kistegravsted.
Tidsforbrug årligt for enkelt kistegravsted og større urnegrave
Felt 501.
1. omgang. Oprydning efter efterår/vinter.
Der indtastes det tidsforbrug i minutter, som i gennemsnit bruges på det, man forstår
ved første omgang.
Forårsstarten med oprydning efter vinteren.
Felt 502.

2. omgang. Beskæring, kultivering og udlægning af perlesten.
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Der indtastes det tidsforbrug i minutter, som i gennemsnit bruges på det, man forstår
ved anden omgang.
Er en meget grundlæggende omgang, som er tidskrævende.
Felt 503.

Almindelige renholdelsesomgange.
Der indtastes det samlede årlige tidsforbrug i minutter, som i gennemsnit bruges på de
efterfølgende omgange.
Normalt regnes med 10 årlige omgange á gennemsnitligt 5 minutter pr. omgang.

Felt 504.

Buketomgange og mindre beskæring.
Der indtastes det årlige tidsforbrug i minutter som i gennemsnit bruges til indsamling af
buketter mv.
De fleste steder har man en ugentlig omgang, hvor der samles buketter ind og laves
mindre beskæring og oprydning. Det forventes, at man når over gravene ca. 40 gange
årligt af ½ minuts varighed. Nogle steder kaldes det fredagsomgange, andre steder
buketomgange.

Felt 505.

Hækklipning
Der indtastes det årlige tidsforbrug i minutter, som bruges til hækklipning og oprydning
pr. kistegravplads.
Nogle kirkegårde regner ikke dette arbejde ind under renholdelse, men har det i stedet
med som en del af erhvervelsesprisen.

Felt 506.

Tidsforbrug pr. kistegrav i alt
Automatisk sammentælling af tidsforbrug i minutter i de foregående fem felter.

Felt 507.

Tidsforbrug på enkeltgrav.
Automatisk sammentælling og omregning til tidsforbruget i timer.

Felt 508.

Tidsforbrug på dobbeltgrave
Automatisk udregning af tidsforbrug i timer i forhold til en enkeltfags grav.
Der regnes med et tidsforbrug, der er 50% større end for enkeltgrave.

Felt 509.

Tidsforbrug for hvert enkeltfag, gravstedet bliver forøget yderligere.
Der indtastes det yderligere tidsforbrug i timer pr. plads ud over de første 2.
Der kan normal regnes med 25% mere pr. plads i forhold udregning af 1 plads.

Felt 510.

Omkostningspris for enkeltgrav.
Udregning sker automatisk på grundlag af oplysningerne om tidsforbruget i felt 507
og timekostprisberegningen i felt 321.

Felt 511.

Moms
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25% moms i 2008)

Felt 512.

Omkostningspris for enkeltgrav inkl. moms
Automatisk udregning på grundlag af oplysningerne i felt 510 & 511.

Felt 513.

Omkostningspris for dobbeltgrav. Timer x timekostpris
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Udregning sker automatisk på grundlag af oplysningerne om tidsforbruget i felt 508
og timekostprisberegningen i felt 321.
Felt 514.

Moms
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25 % moms i 2008)

Felt 515.

Omkostningspris for dobbeltgrav inkl. moms.
Automatisk udregning på grundlag af oplysningerne i felt 513 & 514

Felt 516.

Omkostningspris for hvert enkeltfag, graven bliver forøget yderligere
Udregning sker automatisk på grundlag af oplysningerne om tidsforbruget i felt 509
og timekostprisberegningen i felt 321.

Felt 517.

Moms
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25 % moms i 2008)

Felt 518.

Omkostningspris for hvert yderligere enkeltfag inkl. moms
Automatisk udregning på grundlag af oplysningerne i felt 516 & 517 af den pris, man
skal lægge til omkostningsprisen for dobbelt-gravstedet for hver plads ud over 2
pladser.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARK 600. Ren og vedligeholdelse af urnegravsteder.
I dette ark udregnes de faktiske udgifter til renholdelse af et urnegravsted.
Tidsforbrug for urnegravsted.
Felt 601. 1. omgang. Oprydning efter efterår/vinter.
Der indtastes det tidsforbrug i minutter, som i gennemsnit bruges på det, man forstår ved
første omgang.
Forårsstarten med oprydning efter vinteren
Felt 602.

2. omgang. beskæring, kultivering og udlægning af perlesten.
Der indtastes det tidsforbrug i minutter, som i gennemsnit bruges på det, man forstår ved
anden omgang.
Er en meget grundlæggende omgang, som er tidskrævende.

Felt 603.

Almindelige renholdelsesomgange.
Der indtastes det samlede tidsforbrug i minutter, som i gennemsnit bruges på de
efterfølgende omgange.
Normalt regnes med 10 årlige omgange á 4 minutter pr. omgang.

Felt 604.

Buketomgange og mindre beskæring
Der indtastes det årlige tidsforbrug, som i gennemsnit bruges til indsamling af
buketter mv.
De fleste steder har man en ugentlig omgang, hvor der samles buketter ind og laves
mindre beskæring og oprydning. Det forventes, at man når over gravene ca. 40 gange
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årligt af ½ minuts varighed. Nogle steder kaldes det fredagsomgange, andre steder
buketomgange.
Felt 605.

Hækklipning
Der indtastes det tidsforbrug i minutter, som bruges til hækklipning og oprydning pr.
plads.
Nogle kirkegårde regner ikke dette arbejde ind under renholdelse, men har det i stedet
med som en del af erhvervelsesprisen.

Felt 606.

Tidsforbrug pr. urnegravsted i alt
Automatisk sammentælling af tidsforbrug i minutter i de foregående fem felter.

Felt 607.

Tidsforbrug pr. urnegravsted.
Automatisk sammentælling og omregning til tidsforbruget i timer.

Felt 608.

Omkostningspris for urnegraven.
Udregning sker automatisk på grundlag af oplysningerne om tidsforbruget i felt 607
og timekostprisberegningen i felt 321.

Felt 609.

Moms
Beløbet beregnes automatisk ud fra gældende momssats (25% moms i 2008)

Felt 610.

Omkostningspris for urnegraven inkl. moms
Automatisk udregning på grundlag af oplysningerne i felt 608 & 609.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARK 700. Kostprisberegning for plantning af stedmoder.
Indkøbsprisen kan variere meget over tid og særligt efter den mængde, man normalt bruger på
kirkegården.
Felt 701. Antal stedmoder plantet pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes mængden af planter, som en medarbejder i gennemsnit planter på 1 dag.
Felt 702.

Tidsforbrug i timer pr. dag pr. medarbejder.
I feltet angives længden på en normal arbejdsdag i timer.

Felt 703.

Indkøbspris pr. plante.
I feltet angives den gennemsnitlige indkøbspris for 1 stedmoder.

Felt 704.

Udgift i alt til udplantning pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning på grundlag af timekostberegningen i felt 321 & tidsforbruget i
felt 702.

Felt 705.

Udgift i alt til indkøb pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning på grundlag af oplysningerne i felt 701 & 703.

Felt 706.

Udgift i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning som summen af felt 704 & 705.
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Felt 707.

Kostpris pr. plantet stedmoder.
Kostprisen udregnes automatisk ved at dividere felt 706 med felt 701.

ARK 800. Kostprisberegning for plantning af begonia
Indkøbsprisen kan variere meget og særligt efter den mængde, man normalt bruger på
kirkegården.
Felt 801. Antal begonia plantet pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes mængden af blomster, som en medarbejder i gennemsnit planter på 1
dag.
Felt 802.

Tidsforbrug i timer pr. dag pr. medarbejder.
Længden på en normal arbejdsdag overføres automatisk fra felt 702.

Felt 803.

Indkøbspris pr. plante
I feltet angives den gennemsnitlige indkøbspris for 1 begonia.

Felt 804.

Udgifter til spagnum og gødning pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes udgiften til den mængde spagnum og gødning, som 1 medarbejder
forbruger ved 1 dags udplantning.

Felt 805.

Udgift i alt til udplantning pr. dag pr. medarbejder
Automatisk udregning på grundlag af timekostberegningen i felt 321 & tidsforbruget i
felt 802.

Felt 806.

Udgift i alt til indkøb pr. dag pr. medarbejder
Automatisk udregning som felt 801ganget med felt 803 tillagt felt 804.

Felt 807.

Udgift i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning som summen af felt 805 & 806.

Felt 808.

Kostpris pr. plantet begonia.
Udregnes automatisk ved at dividere felt 807 med felt 801.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARK 900. Kostprisberegning for granpyntning og -pålægning - Kistegrave
Beregningerne i dette ark er baseret på et typisk forbrug af grantyper på kirkegårdene og på de to
mest almindeligt brugte typer af granpålægninger dvs. granpyntning og grandækning.
Det er muligt at skifte både gransorter og mængder i skemaet.
Materialepriser:
Felt 901. Indkøbspris for nordmannsgran pr. kg.
Her indtastes kiloprisen på nordmannsgran.
Felt 902.

Indkøbspris for fyr pr. kg.
Her indtastes kiloprisen på fyr.

Felt 903.

Indkøbspris for nobilis pr. kg.
Her indtastes kiloprisen på nobilis.
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Felt 904.

Indkøbspris for andet pyntegrønt pr. kg.
Her indtastes kiloprisen pyntegrønt, som falder uden for de foregående typer.

Granpyntning med flere slags gran:
Forbrug:
Felt 905.

Antal enkeltgravsteder pr. dag pr.medarbejder.
Her indtastes antallet af gravsteder, som en medarbejder kan nå at pynte på en normal
arbejdsdag.

Felt 906.

Tidsforbrug i timer pr. dag pr. medarbejder.
Længden på en normal arbejdsdag overføres automatisk fra felt 702.

Felt 907.

Forbrug af nordmannsgran pr. enkeltgrav.
Her indtastes mængden af nordmannsgran pr. enkeltgrav i kg.

Felt 908.

Forbrug af fyr pr. enkeltgrav.
Her indtastes mængden af fyr pr. enkeltgrav i kg.

Felt 909.

Forbrug af nobilis pr. enkeltgrav
Her indtastes mængden af nobilis pr. enkeltgrav i kg.

Felt 910.

Forbrug af andet pyntegrønt pr. enkeltgrav.
Her indtastes mængden af andet pyntegrønt pr. enkeltgrav i kg.

Felt 911.

Diverse: Affald m.m. pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes en beregnet (skønnet) udgift til affaldshåndtering pr. dag pr.
medarbejder.
Der skal medregnes udgift til tidsforbrug til stakning af gran, affaldskørsel,
vognmandsudgifter, afgifter m.m.

Felt 912.

Udgift til løn i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra timekostberegningen i felt 321 & tidsforbruget i felt 906.

Felt 913.

Udgift til forbrugte materialer pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra antallet af enkeltgravsteder i felt 905 & oplysningerne om
kilopris i felterne 901, 902, 903, 904samt oplysningerne om forbruget i felterne 907, 908,
909 & 910 plus udgiften i felt 911.

Felt 914.

Udgift i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning som summen af felt 912 & 913.

Felt 915.

Kostpris for granpyntning pr. enkeltgrav.
Udregnes automatisk. Felt 914 divideret med felt 905.

Grandækning med én slags gran:
Forbrug:
Felt 916.

Antal enkeltgravsteder pr. dag pr. medarbejder.
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Her indtastes antallet af gravsteder, som en medarbejder kan nå at dække på en normal
arbejdsdag.
Felt 917.

Tidsforbrug i timer pr. dag pr. medarbejder.
Længden på en normal arbejdsdag overføres automatisk fra felt 702.

Felt 918.

Forbrug af f.eks. nordmannsgran pr. enkeltgrav.
Her indtastes mængden af nordmannsgran pr. enkeltgrav i kg.

Felt 919.

Diverse: Affald m.m. pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes en beregnet (skønnet) udgift til affaldshåndtering pr. dag pr.
medarbejder.
Der skal medregnes udgift til tidsforbrug til stakning af gran, affaldskørsel,
vognmandsudgifter, afgifter m.m.

Felt 920.

Udgift til løn i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra timekostberegningen i felt 321 & tidsforbruget i felt 917.

Felt 921.

Udgift til forbrugte materialer pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning fra antallet af enkeltgravsteder i felt 916 & oplysningerne om
kiloprisen i felt 901samt oplysningerne om forbruget i felterne 918 plus udgiften i felt
919.

Felt 922.

Udgift i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning som summen af felt 920 & 921.

Felt 923.

Kostpris for grandækning pr. enkeltgrav.
Udregnes automatisk. Felt 922 divideres med felt 916.

ARK 1000. Kostprisberegning for granpålægning – Urnegrave (fra 0,5 til 1,99 m2).
Beregningerne i dette ark er baseret på et typisk forbrug af grantyper på kirkegårdene og på de to
mest almindeligt brugte typer af granpålægninger dvs. granpyntning og grandækning.
Materialepriser:
Felt 1001. Indkøbspris for nordmannsgran pr. kg.
Hentes automatisk fra felt 901.
Felt 1002.

Indkøbspris for fyr pr. kg.
Hentes automatisk fra felt 902.

Felt 1003.

Indkøbspris for nobilis pr. kg.
Hentes automatisk fra felt 903.

Felt 1004.

Pris for andet pyntegrønt pr. kg.
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Hentes automatisk fra felt 904.
Granpyntning med flere slags gran:
Forbrug:
Felt 1005.

Antal urnegravsteder pr. dag pr. medarbejder.
Antallet af gravsteder som en ansat kan nå at pynte på en normal arbejdsdag.

Felt 1006.

Tidsforbrug i timer pr. dag pr. medarbejder
Længden på en normal arbejdsdag overføres automatisk fra 702.

Felt 1007.

Forbrug af nordmannsgran pr. urnegrav.
Her indtastes mængden af nordmannsgran pr. urnegrav i kg.

Felt 1008.

Forbrug af fyr pr. urnegrav.
Her indtastes mængden af fyr pr. urnegrav i kg.

Felt 1009.

Forbrug af nobilis pr. urnegrav.
Her indtastes mængden af nobilis pr. urnegrav i kg.

Felt1010.

Forbrug af andet pyntegrønt pr. urnegrav.
Her indtastes mængden af andet pyntegrønt pr. urnegrav i kg.

Felt 1011.

Diverse: Affald m.m. pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes en beregnet (skønnet) udgift til affaldshåndtering pr. dag pr.
medarbejder.
Der skal medregnes udgift til tidsforbrug til stakning af gran, affaldskørsel,
vognmandsudgifter, afgifter m.m.

Felt 1012.

Udgift til løn i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra timekostberegningen i felt 321 & tidsforbruget felt
1006.

Felt 1013.

Udgift til forbrugte materialer pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra antallet af urnegrave i felt 1005 & oplysningerne om
kilopriser i felterne 1001, 1002, 1003 1004 samt oplysningerne om forbruget i
felterne 1007, 1008, 1009, 1010 plus udgiften i felt 1011.

Felt 1014.

Udgift i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning som summen af felt 1012 & 1013.

Felt 1015.

Kostpris for granpyntning pr. urnegrav.
Udregnes automatisk. Felt 1014 divideres med felt 1005.

Grandækning med én slags gran:
Forbrug:
Felt 1016.

Antal urnegravsteder pr. dag pr. medarbejder.
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Her indtastes antallet af gravsteder, som en medarbejder kan nå at dække på en
normal arbejdsdag.
Felt 1017.

Tidsforbrug i timer pr dag pr. medarbejder.
Længden på en normal arbejdsdag overføres automatisk fra felt 702.

Felt 1018.

Forbrug af nordmannsgran pr. urnegrav.
Her indtastes mængden af f.eks. nordmannsgran pr. urnegrav i kg.

Felt 1019.

Diverse: Affald m.m. pr. dag pr. medarbejder.
Her indtastes en beregnet (skønnet) udgift til affaldshåndtering pr. dag pr.
medarbejder.
Der skal medregnes udgift til tidsforbrug til stakning af gran, affaldskørsel,
vognmandsudgifter, afgifter m.m.

Felt 1020.

Udgift til løn i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra timekostprisen i felt 321 & tidsforbruget felt 1017

Felt 1021.

Udgift til forbrugte materialer pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning ud fra antallet af urnegravsteder i felt 1016 & oplysningerne
om kilopris i felt 1001 samt oplysningerne om forbrug i felt 1018 plus udgiften i felt
1019.

Felt 1022.

Udgift i alt pr. dag pr. medarbejder.
Automatisk udregning som summen af felt 1020 & 1021.

Felt 1023.

Kostpris for grandækning pr. urnegrav.
Udregnes automatisk. Felt 1022 divideres med felt 1016.
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