Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2018
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 fredningsperioden for 1 gravplads.
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.

§ 32
For erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken betales for første brugsperiode:
Kistegravsteder pr. gravplads
Kistegravsted i fællesgrav
Urnegravsteder/børnegrave (2-3 år)
Urnegravplads i fællesgrav

0
0
0
0

kr.
kr.
kr.
kr.

10.591,00
10.591,00
3.637,00
3.637,00

kr.
kr.
kr.
kr.

For erhvervelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken betales for første brugsperiode:
Kistegravsteder pr. gravplads
Kistegravplads i fællesgrav
Urnegravsteder/børnegrave (2-3 år)
Urnegravplads i fællesgrav
Ovenstående beløb indbetales til kirkekassen og reguleres hvert år.
Taksterne er ikke momspligtige.
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For fornyelse for anden brugsperiode eller reservation for medlemmer og ikke-medlemmer betales:
Kistegravsteder pr. gravplads 56 kr./årligt
Urnegravsteder 47 kr./årligt

1.400,00 kr.
705,00 kr.

Taksterne er ikke momspligtige.

§ 33
En brugsperiode er på samme antal år som fredningsperioden for det pågældende gravsted.
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.

§ 34
Renholdelse af gravsteder med etårige aftaler
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år:
grundtakst
Kistegravsteder
udv. vedligehold
med 1 gravplads
830,00 kr.
med 2 gravpladser
1.245,00 kr.
med 3 gravpladser
1.494,00 kr.
med 4 gravpladser
1.744,00 kr.
med 5 gravpladser
1.992,00 kr.
med 6 gravpladser
2.241,00 kr.
ekstra gravplads
249,00 kr.
barnegrav
523,00 kr.
urnegravsteder
523,00 kr.
*) regning udsendes på blomsternes stykpris x antal
Ovenstående er inkl. moms

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1214
1215
1229

tillæg for
alm. grandækning
582,00 kr.
727,00 kr.
831,00 kr.
935,00 kr.
1.038,00 kr.
1.143,00 kr.
105,00 kr.
416,00 kr.
416,00 kr.

5001
5002
5003
5004
5005
5006
5014
5015
5030

tillæg for
forårs- og sommerblomster
*
*
*
*
*
*
*
*
*

For særlig grandækning betales der efter regning.
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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
med 1 gravplads
med 2 gravpladser
med 3 gravpladser
med 4 gravpladser
med 5 gravpladser
med 6 gravpladser
ekstra gravplads
barnegrav
urnegravsteder

pr. år
830,00
1.245,00
1.494,00
1.744,00
1.992,00
2.241,00
249,00
523,00
523,00

grundtakst
udv. vedligehold
20.750,00 kr.
31.125,00 kr.
37.350,00 kr.
43.600,00 kr.
49.800,00 kr.
56.025,00 kr.
6.225,00 kr.
7.845,00 kr.
7.845,00 kr.

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1214
1215
1229

pr. år
582,00
727,00
831,00
935,00
1.038,00
1.143,00
105,00
416,00
416,00

tillæg for
grandækning
14.550,00 kr.
18.175,00 kr.
20.775,00 kr.
23.375,00 kr.
25.950,00 kr.
28.575,00 kr.
2.625,00 kr.
6.240,00 kr.
6.240,00 kr.

5001
5002
5003
5004
5005
5006
5014
5015
5030

pr. år
291,00
353,00
385,00
417,00
449,00
480,00
32,00
174,00
174,00

tillæg for
forårs- og sommerblomster
7.275,00 kr.
6481
8.825,00 kr.
6482
9.625,00 kr.
6483
10.425,00 kr.
6484
11.225,00 kr.
6485
12.000,00 kr.
6486
800,00 kr.
6490
2.610,00 kr.
6493
2.610,00 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
623,00
15.575,00 kr.
2511
582,00
14.550,00 kr.
5401 291,00
7.275,00 kr.
6481
Kistegravplads 2
914,00
22.850,00 kr.
2512
727,00
18.175,00 kr.
5402 353,00
8.825,00 kr.
6482
Urnegravplads
523,00
7.845,00 kr.
2630
416,00
6.240,00 kr.
5030 174,00
2.610,00 kr.
6491
For vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade betales følgende grundbeløb:
grundtakst
tillæg for
pr. år
udv. vedligehold
pr. år
alm. grandækning
Kistegravplads 1
396,00
9.900,00 kr.
2111
582,00
14.550,00 kr.
Kistegravplads 2
594,00
14.850,00 kr.
2112
727,00
18.175,00 kr.
Urnegravplads
297,00
4.455,00 kr.
2231
223,00
3.345,00 kr.

5401
5402
5080

tillæg for
pr. år forårs- og sommerblomster
291,00
7.275,00 kr.
6481
353,00
8.825,00
6482
174,00
2.610,00 kr.
6491

For vedligeholdelse af traditionel urnegravsted
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Obligatorisk udv. pleje
Urnegravplads

grundtakst
pr. år
udv. vedligehold
523,00
7.845,00 kr.

4231

tillæg for
pr. år
alm. grandækning
416,00
6.240,00 kr.

4321

tillæg for
forårs- og sommerblomster
174,00
2.610,00 kr.
6491

Udvidet vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter
jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.
Ovenstående er inkl. moms.

§ 36
For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav (anonym) betales følgende beløb pr. gravplads:
grundtakst
pr. år
udv. vedligehold
Urnepladser
174,00
2.610,00 kr.
Kistegravpladser
333,00
8.325,00 kr.
Ovenstående er inkl. moms.
Vedr. takster for erhvervelse henvises til § 31 og 32.

2001
2011

§ 37
For gravkastning betales:

medlemmer
For en voksengrav
For en barnegrav (indtil 10 år)
For en urnegrav
For pyntning af den kastede grav

ikke-medlemmer
3.880,00 kr.
1.332,00 kr.
666 kr.
efter regning

Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten.
Øvrige takster
Timelønnen er 416,00 inkl. moms.
For årlig krans eller buket. Beløbet er inkl. moms:

185,00 kr.

6002
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Opdateret 06.12.2017
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