
Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2020

D. Takster

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.

Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år.

Egetræskister eller kister med zinkindlæg har en fredningstid på 50 år.

§ 31

Som medlem af folkekirken, betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningstiden for 1 gravplads. 0 kr. 

Udøbte børn betegnes som medlem (indtil 10 år) når én forælder er medlem. 0 kr. 

Samme betaling dækker tillige for gravsted med flere gravpladser, udlagt på begæring

af den efterlevende ægtefælle.

Betaling for erhvervelse af gravsted indeholder etableringsudgifter til anlæg af kirkegården, bygninger og 

forrentning heraf, samt udgifter til generel drift og vedligeholdelse af hække og fællesarealer.
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§ 32

For erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken betales for første brugsperiode:

Kistegravsteder pr. gravplads 0 kr. 

Kistegravsted i fællesgrav 0 kr. 

Urnegravsteder/børnegrave (2-3 år) 0 kr. 

Urnegravplads i fællesgrav 0 kr. 

For erhvervelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken betales for første brugsperiode:

Kistegravsteder pr. gravplads 10.751,00     kr. 

Kistegravplads i fællesgrav 10.751,00     kr. 

Urnegravsteder/børnegrave (2-3 år) 3.692,00       kr. 

Urnegravplads i fællesgrav 3.692,00       kr. 

Ovenstående beløb indbetales til kirkekassen og reguleres hvert år.

Taksterne er ikke momspligtige.

For fornyelse for anden brugsperiode eller reservation for medlemmer og ikke-medlemmer  betales:

Kistegravsteder pr. gravplads 1.196,00       kr. 

Urnegravsteder 718,00          kr. 

Taksterne er ikke momspligtige.

Det er afdødes status på dødstidspunktet (medlem/ikke-medlem), der afgør, om der skal betales leje

af gravstedet samt gravkastning/urnenedsættelse.

Ikke-medlemmer skal kun opkræves betaling for den plads ikke-medlemmet optager i fredningstiden.

Skal der nedsættes en ny kiste eller urne i gravstedet, skal der igen  betales for en fredningsperiode,

såfremt afdøde ikke er medlem af folkekirken.

Såfremt en af forældrene er medlem af folkekirken, nyder udøbte børn samme rettigheder indtil 18 år.

Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssigt sidestillet med ikke-medlemmer.

Side 2



Reservation af gravsteder

Hvorvidt der kan reserveres et gravsted, skal være beskrevet i kirkegårdsvedtægten.

Reservering af gravsteder kan kun ske for minimum 5 år ad gangen. Samtidigt indgås en ren- og vedligeholdelsesaftale for hele brugsperioden.

Der skal udstedes et gravstedsbrev og der skal betales erhvervelse som ved en forlængelse.

§ 33

En brugsperiode er på samme antal år som fredningsperioden for det pågældende gravsted. 

Ved brug af egetræskiste eller zinkindlæg, er fredningstiden 50 år og der skal laves vedligeholdelsesaftale på 50 år.

Ved fornyelse for et kortere åremål end brugsperioden erlægges en forholdsmæssig betaling.

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Der kan ikke laves GIAS-aftaler (forlængelse) før fredningstiden udløber.

§ 34

Renholdelse af gravsteder med etårige aftaler

Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:

grundtakst tillæg for tillæg for

Kistegravsteder udv. vedligehold alm. grandækning forårs- og sommerblomster

med 1 gravplads 842,00         kr. 1201 590,00         kr. 5001 *

med 2 gravpladser 1.264,00      kr. 1202 738,00         kr. 5002 *

med 3 gravpladser 1.516,00      kr. 1203 843,00         kr. 5003 *

med 4 gravpladser 1.770,00      kr. 1204 949,00         kr. 5004 *

med 5 gravpladser 2.022,00      kr. 1205 1.053,00      kr. 5005 *

med 6 gravpladser 2.275,00      kr. 1206 1.161,00      kr. 5006 *

ekstra gravplads 253,00         kr. 1214 106,00         kr. 5014 *

barnegrav 531,00         kr. 1215 423,00         kr. 5015 *

urnegravsteder 531,00         kr. 1229 423,00         kr. 5030 *

*) regning udsendes på blomsternes stykpris x antal

Ovenstående er inkl. moms

For særlig grandækning betales der efter regning.
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Pleje og vedligehold af gravstedet i et år omfatter følgende:

Emne Beskrivelse

Skilte Kontroller at nummerskilt og markering for renholdelse er på plads.

Hække Kontroller at hække er fri for ukrudt. Fremmede trævækster fjernes med rod.

Vaser Vaser der ikke er i brug, sættes tilbage i vaseholder ved vandpost.

Buketter Visne buketter fjernes en gang om ugen.

Anlæg Tilse at stenkanter ligger, som de skal. Småfejl rettes. 

Ved jordsænkning og større skader gives der meddelelse til gravstedsejer.

På bestilling repareres skaden og faktureres særskilt.

Mindesten Mindesten holdes fri for alger og rettes efter sætning.

Beplantning Visne stilke klippes af. Udgåede planter graves op. Planter plejes og beskæres efter årstid.

Gravstedet Hele gravsteder holdes fri for ukrudt og rives pænt. Affejning af stenkant, trædesten og forkanter.

Tilse at helhedsindtrykket er i orden.

Omlægning og opretning af gravstedet og andre arbejder faktureres for medgået tid og forbrugte materialer (momspligtigt).

Ekstra ydelser (momspligtigt)

Ekstra ydelser som granpyntning og plantning af forårs- og sommerblomster m.m. skal kostprisberegnes.

Kostprisen beregnes: Tidsforbrug x timekostprisen + materaler (indkøbspris x (mængde + evt. spild)).
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§ 35

   Flerårige gravstedsaftaler

Kirkegården påtager sig pligten til udvidet pleje og vedligehold af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende:

Kistegravsteder grundtakst tillæg for tillæg for

pr. år udv. vedligehold pr. år grandækning pr. år forårs- og sommerblomster

med 1 gravplads 842,00       21.050,00    kr. 1201 590,00     14.750,00    kr. 5001 295,00             7.375,00       kr. 6481

med 2 gravpladser 1.264,00    31.600,00    kr. 1202 738,00     18.450,00    kr. 5002 358,00             8.950,00       kr. 6482

med 3 gravpladser 1.516,00    37.900,00    kr. 1203 843,00     21.075,00    kr. 5003 391,00             9.775,00       kr. 6483

med 4 gravpladser 1.770,00    44.250,00    kr. 1204 949,00     23.725,00    kr. 5004 424,00             10.600,00     kr. 6484

med 5 gravpladser 2.022,00    50.550,00    kr. 1205 1.053,00   26.325,00    kr. 5005 456,00             11.400,00     kr. 6485

med 6 gravpladser 2.275,00    56.875,00    kr. 1206 1.161,00   29.025,00    kr. 5006 487,00             12.175,00     kr. 6486

ekstra gravplads 253,00       6.325,00      kr. 1214 106,00     2.650,00      kr. 5014 33,00               825,00          kr. 6490

barnegrav 531,00       7.965,00      kr. 1215 423,00     6.345,00      kr. 5015 177,00             2.655,00       kr. 6493

urnegravsteder 531,00       7.965,00      kr. 1229 423,00     6.345,00      kr. 5030 177,00             2.655,00       kr. 6491

Servitutbelagte aftaler: For vedligeholdelse af kombination af plæne og anlæg med opretstående sten betales følgende:

grundtakst tillæg for tillæg for

pr. år udv. vedligehold pr. år alm. grandækning pr. år forårs- og sommerblomster

Kistegravplads 1 633,00       15.825,00    kr. 2511 590,00     14.750,00    kr. 5401 295,00             7.375,00       kr. 6481

Kistegravplads 2 928,00       23.200,00    kr. 2512 738,00     18.450,00    kr. 5402 358,00             8.950,00       kr. 6482

Urnegravplads 531,00       7.965,00      kr. 2630 423,00     6.345,00      kr. 5030 177,00             2.655,00       kr. 6491

For vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade betales følgende grundbeløb:

grundtakst tillæg for tillæg for

pr. år udv. vedligehold pr. år alm. grandækning pr. år forårs- og sommerblomster

Kistegravplads 1 402,00       10.050,00    kr. 2111 590,00     14.750,00    kr. 5401 295,00             7.375,00       kr. 6481

Kistegravplads 2 603,00       15.075,00    kr. 2112 738,00     18.450,00    kr. 5402 358,00             8.950,00       kr. 6482

Urnegravplads 301,00       4.515,00      kr. 2231 423,00     6.345,00      kr. 5030 177,00             2.655,00       kr. 6491
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For vedligeholdelse af traditionel urnegravsted

grundtakst tillæg for tillæg for

Obligatorisk udv. pleje pr. år udv. vedligehold pr. år alm. grandækning forårs- og sommerblomster

Urnegravplads 531,00       7.965,00      kr. 4231 423,00     6.345,00      kr. 4321 177,00             2.655,00       kr. 6491

Ovenstående er inkl. moms.

Gravstedsvedligeholdelsesaftalen indeholder ud over pleje og vedligehold af gravstedet: Fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige

planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld.

Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand, når aftalen starter. Det anbefales, at aftalen for udvidet pleje og vedligeholdelse

udløber sammen med gravstedet. For gravsteder med obligatorisk vedligehold skal der betales for hele fredningsperioden.

Takst for ikke-medlemmers brug af kirke/kapel

Takst for leje af kirke/kapel og kirketjener for ikke-medlemmer af folkekirken og valgmenighedsmedlemmer. 

Lejen af kirke/kapel dækker lys, varme, slitage m.m. og kirketjeners arbejdsløn.Taksten skal kostprisberegnes.

Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssigt sidestillet med ikke-medlemmer af folkekirken.
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§ 36

For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav (anonym) betales følgende beløb pr. gravplads:

grundtakst

pr. år udv. vedligehold

Urnepladser 177,00       2.655,00      kr. 2001

Kistegravpladser 338,00       8.450,00      kr. 2011

Ovenstående er inkl. moms.

Vedr. takster for erhvervelse henvises til § 31 og 32.

§ 37

For gravkastning betales:

medlemmer ikke-medlemmer

For en voksengrav 0 kr. 3.939,00 kr.

For en barnegrav (indtil 10 år) 0 kr. 1.352,00 kr.

For en urnegrav 0 kr. 676,00 kr.

For pyntning af den kastede grav 0 kr.      efter regning

Urnenedsættelse fredage efter kl. 12.00 samt lørdage 1.101,00 kr. 1.101,00 kr.

Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten.

Øvrige takster

Timelønnen er 423,00 inkl. moms.

For årlig krans eller buket. Beløbet er inkl. moms: 188,00          kr. 6002

Side 7


