Skive Kirkegårde
Takster 2019
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
Priser er ikke momspligtige
For medlemmer af folkekirken:

Gratis
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 362,00

For ikke-medlemmer:

Kr. 816,00 pr. år pr. kisteplads.
Kr. 311,00 pr. år pr. urne/barnegravsted.
Fornyelse ud over fredningstiden kr. 362,00

Ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer skal betale for gravstedet, selvom det i forvejen er
ejet af et medlem af folkekirken.
Vælges græsgrav vedligeholder kirkegården graven. Obligatorisk vedligeholdelse:
ved liggende sten, 1 stk. vendevase, nedgravet til kr. 510,00 incl. moms.
ved stående sten, 2 stk. vendevaser, nedgravet til kr. 860,00 incl. moms.
_____________________________________________

Gravning og tilkastning
Priser er ikke momspligtige
For medlemmer af folkekirken:

1 kistegrav
1 barnegrav
Lørdagstillæg
Urnenedsættelse

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

For ikke-medlemmer:

1 kistegrav
1 barnegrav
Lørdagstillæg
Urnenedsættelse

kr. 3.978,00
kr. 1.808,00
kr. 1.446,00
kr. 723,00

Pyntning af graven og den opgravede jord, samt fjernelse af kranse og blomster koster ved
begravelse kr. 1.264,00 og ved bisættelse kr. 330,00 incl. moms.
Pyntning i forbindelse med urnenedsættelse kr. 222,00 incl. moms
Samme pris for medlemmer og ikke-medlemmer.
_____________________________________________

Almindelig renholdelse af gravsted i et år
Priser er incl. moms
1 kisteplads
2 kistepladser
3 kistepladser

kr. 904,00
kr. 1.356,00
kr. 1.682,00

Urnegrav/barnegrav

kr. 778,00

Ren- og vedligeholdelse i en brugsperiode på 10 eller 20 år
Gravstedsvedligeholdelsesaftale
Priser er momspligtige
Aftalen om vedligeholdelse af gravsted indeholder ud over den almindelige renholdelse af gravsted:
Fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af
perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten. Gravstedet skal være nyanlagt eller i
tilsvarende stand når aftalen starter. Vi anbefaler at ren- og vedligeholdelsesaftalen udløber sammen
med gravstedet.
10 år
20 år
Gravsted med 1 kisteplads
kr. 9.040,00
kr. 18.080,00
Gravsted med 2 kistepladser
kr. 13.560,00
kr. 27.120,00
Urnegrav/barnegrav
kr. 7.780,00
Urne i fællesplæne, anonym
kr. 3,390,00
Urne i plæne/plade eller skov
kr. 5.970,00
1 kisteplads i plæne
kr. 7.010,00
kr. 14.020,00
2 kistepladser i plæne
kr. 9.450,00
kr. 18.900,00
Alle vedligeholdelsesaftaler har udløb pr. 31. december, hvorfor der skal regnes med tillæg for
løbende år.
_____________________________________________

Har du spørgsmål vedrørende gravstedsanlæg, omforandringer, forårs- og sommerblomster,
grandækning med mere eller spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte:
Kirkegårdskontoret, Reberbanen 19, Skive, tlf. 97 52 06 44, mail: info@skivekgd.dk

Kirkegårdenes hjemmeside:
Kirkegårdene har en hjemmeside, hvor du kan finde informationer om gravstedstyper, takster med
mere for de enkelte kirkegårde.
www.skivekirkegaarde.dk
På hjemmesiden kan du finde eksisterende gravsteder under bjælken søg gravsted, hvis du har
navnet på den begravede/bisatte. Stedet vises på et kort. Anonyme og sløjfede gravsteder, kan ikke
vises.

