Svendborg Provsti
Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2016
Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man
andre fredningstider betales forholdsmæssigt. Derudover betales for indeværende år.
Priserne i § 32 og § 33 i dette skema fremkommer med en årlig pris på erhvervelse og fornyelse på 90,36 kr.
pr. m2. (for ikke medlemmer).
Erhvervelse af gravsteder
§ 31
Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens § 20 og § 24, er
vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har bopæl i sognet / kommunen.
Stk. 2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende ægtefælle begærer gravstedet udlagt
med 2 gravpladser.
Dør den efterlevende ægtefælle inden fredningstiden udløber, forlænges perioden vederlagsfrit for hele
gravstedet svarende til endnu en fredningsperiode, jf. vedtægtens § 20 og § 24.
Stk. 3. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver gravplads udover 2
gravpladser samme takster som angivet i § 32.
Stk. 4. Betaling i henhold til stk. 3 er fritaget for moms.
§ 32
Personer der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i sognet / kommunen, betaler for
erhvervelse af et gravsted i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet + indeværende år:
Kistegravplads 1 pl.
Kistegravplads i fællesgrav 1pl.
Kistegravplads 1 pl. med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravplads i fællesgrav 1 pl. (½ m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5m2)

Kr. 2.535,20
Kr. 2.535,20
Kr. 2.535,20
Kr. 507,00
Kr. 253,60
Kr. 760,50

Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet + indeværende år:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 5.070,40
Kr. 5.070,40
Kr. 1.014,00
Kr. 1.521,00

Stk.2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med en
gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet + indeværende år:
Kistegravplads 1 pl.
Kistegravplads i fællesgrav 1 pl.
Kistegravplads med plade i fællesgrav 1 pl.
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravplads i fællesgrav 1 pl. (½ m2 )
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 5.932,40
Kr. 5.932,40
Kr. 5.932,40
Kr. 912,60
Kr. 456,40
Kr. 1.368,90

Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet + indeværende år:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 11.864,80
Kr. 11.864,80
Kr. 1.825,20
Kr. 2.737,80

Stk. 3 Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.
Fornyelse af gravsteder
§ 33
Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i sognet / kommunen, betaler for fornyelse af et
gravsted med en gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 2.535,20
Kr. 2.535,20
Kr. 507,00
Kr. 760,50

Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 5.070,40
Kr. 5.070,40
Kr. 1.014,00
Kr. 1.521,00

Stk. 2 Personer, der er medlemmer af folkekirken men som ikke har bopæl i sognet / kommunen, betaler
for fornyelse af et gravsted med en gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 2.535,20
Kr. 2.535,20
Kr. 507,00
Kr. 760,50

Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl.(1,5 m2)

Kr. 5.070,40
Kr. 5.070,40
Kr. 1.014,00
Kr. 1.521,00

Stk. 3. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted med en
gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 5.932,40
Kr. 5.932,40
Kr. 912,60
Kr. 1.368,90

Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet:
Kistegravplads
Kistegravplads med plade i fællesgrav
Urnegravsted 2 pl. (1 m2)
Urnegravsted 2 pl. (1,5 m2)

Kr. 11.864,80
Kr. 11.864,80
Kr. 1.825,20
Kr. 2.737,80

Det bemærkes, at gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af kiste eller urne
ikke kan fornyes.
Stk. 4. Det bemærkes, at ved fornyelse af kistegravsteder med mere end 2 pladser betales kun for 2
pladser.
Stk. 5. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms.

§ 34
Fredningstiden er den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges. Ved fornyelse for et kortere
åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt.
Fornyelse kan normalt ikke ske for kortere åremål end 5 år.
Erhverves et gravsted til fremtidig brug, er det en betingelse at der betales for vedligeholdelsen efter § 35
eller § 36 fra erhvervelsestidspunktet.
Ren- og vedligeholdelse af gravsteder
§ 35
Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig renholdelse af gravsteder mod betaling af et årligt beløb
som nedenfor angivet.

Årlige aftaler
Kistegravsteder
Alm. Renhold

pladser

Excl. moms Incl. moms moms udgør

1 plads
2 pladser
Yderligere pr. plads

527,32
811,26
162,25

659,14
1.014,07
202,81

131,82
202,81
40,56

Grandækning

1 plads
2 pladser
Yderligere pr. plads

324,50
486,75
162,25

405,63
608,44
202,81

81,13
121,69
40,56

Forårs og sommerblomster

1 plads
2 pladser
Yderligere pr. plads

259,52
389,28
129,76

324,40
486,60
162,20

64,88
97,32
32,44

365,06
263,66
181,66

456,33
329,57
227,08

91,27
65,91
45,42

Urnegravsteder
Alm. vedligeholdelse
Grandækning
Forårs og sommerblomster

Stk. 2. For arbejder udover renholdelsen og hække, eksempelvis nyplantning eller omplantning, gødskning,
opbinding, pålægning af perlesten, grandækning og lign. betales efter regning. Kirkegården udarbejder på
begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.
Stk. 3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.

§ 36
Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af anlagte gravsteder i en
fredningsperiode mod betaling, se nedenfor angivne beløb.

Legataftaler

Fredningstid Pladser

Excl. moms Incl. moms moms udgør

Kistegravsteder
Alm. Vedligeholdelse

20 år

1 plads
2 pladser
Yderligere pr. plads

10.546,24
16.225,12
3.244,96

13.182,80
20.281,40
4.056,20

2.636,56
4.056,28
811,24

Grandækning

20 år.

1 plads
2 pladser
Yderligere pr. plads

6.490,08
9.735,04
3.244,96

8.112,60
12.168,80
4.056,20

1.622,52
2.433,76
811,24

Forårs og sommerblomst.

20 år

1 plads
2 pladser
Yderligere pr. plads

5.190,40
7.785,60
2.595,20

6.488,9.732,3.244,-

1.297,60
1.946,40
648,80

3.650,64
2.636,56
1.816,64

4.563,30
3.295,70
2.270,80

912,66
659,14
454,16

Urnegravsteder
Alm. Vedligeholdelse
Grandækning
Forårs og sommerblomst.

10 år

Stk. 2. vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse og hække, følgende arbejder:
omplantning og fornyelse af forvoksede planter, opretning efter jordsætning, vedligeholdelse af
perlestensbelægning eller anden belægning samt rensning og opretning af gravminder.
Stk. 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtigelser, som sætning af løg, pålægning af kranse og
buketter til højtider og mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gravgitre, inskription på
gravmindet og lign. må der herfor betales særskilt vederlag som skal godkendes af provstiudvalget.
Stk. 4. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.
Stk. 5. Betaling efter stk. 1 – 4 indbetales til Stifternes fælles betalingscenter.
Stk.6. Vedr. forårs og sommerblomster i § 35 og § 36. Antal blomster på gravsted. Urnegravsted 7 stk.
kistegravsted 1 plads, 10 stk. og kistegravsted 2 pladser, 15 stk. og yderligere pr. plads 5 stk. Prisen er incl.
vanding.

§ 37
For vedligeholdelsen i fredningstiden af gravpladser i fællesgrav betales som nævnt nedenfor.
Vedligeholdelsen omfatter græs eller anden beplantning og gravminder hæves og renses efter behov.
Buketter flyttes ved græsklipning og sættes på plads igen. Buketter fjernes når de ikke er pæne mere.
Fællesgrav

fredningstid Pr. gravplads Excl. moms Incl. moms moms udgør

Kiste uden plade
Kiste med plade

20 år
20 år

1 plads
1 plads

4.867,52
7.301,28

6.084,40
9.126,60

1.216,88
1.825,32

Urne uden plade
Urne med plade

10 år
10 år

1 plads
1 gravsted

1.622,48
3.245,04

2.028,10
4.056,30

405,62
811,26

Stk. 2. Vedrørende takster for erhvervelse og fornyelse henvises til § 31, § 32 og § 33.
Stk. 3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.
Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Stifternes fælles betalingscenter.
Stk. 5. Fornyelse af gravplads med plade i fællesgrav kan finde sted efter gældende regler.

§ 38
For gravning, pyntning og tilkastning betales:
Gravning af grav
Voksengrav
Barnegrav indtil 10 år
Ved kiste i dobbelt dybde
Urne
Urne dobbelt dybde

Kr. 4.563,29
Kr. 1.014,07
Kr. 5.932,28
Kr. 608,44
Kr. 912,66

Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms.

Flytning af urner:
Flytning af urne

Administrativt gebyr
508,53

opgravning
1.018,07

Nedgravning
608,44

Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms.

Timeløn for arbejder udført efter regning 304,21 kr. + moms.
Hvis man sætter urner ned udenfor normal arbejdstid, eksempelvis lørdage skal prisen svare til
kirkegårdens udgifter i denne forbindelse. Med hensyn til kistenedsættelser er lørdage alm. hverdage.

30.11.2015

