
uden moms moms i alt

8110 532,32kr.             -kr.               532,32kr.          

8115 532,32kr.             -kr.               532,32kr.          

8360 210,31kr.             -kr.               210,31kr.          

8365 210,31kr.             -kr.               210,31kr.          

uden moms moms i alt

8410 532,32kr.             -kr.               532,32kr.          

8415 532,32kr.             -kr.               532,32kr.          

8660 210,31kr.             -kr.               210,31kr.          

8665 210,31kr.             -kr.               210,31kr.          

kortere åremål end 5 år. 

indbetaling for pleje og vedligehold. 

Alle opgaver udført af kirkegården afregnes efter regning. 

§34 Ved årlig pleje og vedligeholdelse af traditionelt gravsted 

uden moms moms i alt

643,91kr.             160,98kr.        804,89kr.          

858,55kr.             214,64kr.        1.073,19kr.      

1.073,19kr.          268,30kr.        1.341,48kr.      

1.287,83kr.          321,96kr.        1.609,78kr.      

1.459,54kr.          364,88kr.        1.824,42kr.      

1.631,25kr.          407,81kr.        2.039,06kr.      

1.802,96kr.          450,74kr.        2.253,69kr.      

1.974,67kr.          493,67kr.        2.468,33kr.      

429,28kr.             107,32kr.        536,59kr.          

7005 343,96kr.             85,99kr.           429,95kr.          

Følgende opgaver er omfattet af årlig aftale om pleje og vedligehold af gravsted:  

udløb af fredningstid. 

uden moms moms i alt

1201 725,69kr.             181,42kr.        907,12kr.          

1202 967,59kr.             241,90kr.        1.209,49kr.      

1203 1.209,49kr.          302,37kr.        1.511,86kr.      

1204 1.451,39kr.          362,85kr.        1.814,23kr.      

1205 1.644,90kr.          411,23kr.        2.056,13kr.      

1206 1.838,42kr.          459,61kr.        2.298,03kr.      

1207 2.031,94kr.          507,98kr.        2.539,92kr.      

1208 2.225,46kr.          556,36kr.        2.781,82kr.      

1229 483,80kr.             120,95kr.        604,74kr.          

§35 Ved legat for pleje og vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade, opretstående sten eller skov uden bed.

Ved erhvervelse af park og naturgravsted er man pligtig til at tegne legataftale svarende til fredningstiden.

uden moms moms i alt

4511 300,50kr.             75,13kr.           375,63kr.          

4512 429,27kr.             107,32kr.        536,59kr.          

4630 214,64kr.             53,66kr.           268,30kr.          

Følgende opgaver er omfattet af legataftale om udvidet pleje og vedligehold af gravsted:

Renholdelse, fornyelse af udgåede/forvoksede planter, dog normalt ikke mere end 2 gange i en fredningsperiode og ikke 1-årige planter,  

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 3 kistepladser

Pleje og vedligeholdelse af urnegravsted (Kun årlig regning)

Pleje og vedligeholdelse af 4 kistepladser (Kun årlig regning)

Pleje og vedligeholdelse af 8 kistepladser (Kun årlig regning)

Pleje og vedligeholdelse af 5 kistepladser (Kun årlig regning)

Pleje og vedligeholdelse af 6 kistepladser (Kun årlig regning)

Pleje og vedligeholdelse af 7 kistepladser (Kun årlig regning)

opretstående sten m/ bed. Ved erhvervelse af gravsted i plæne er man pligtig til at tegne legataftale svarende til  

Følgende opgaver kan tilkøbes efter regning:

Park og natur 1 urnegravsted

Takstvedtægt for samtlige kirkegårde i Varde provsti 2022

Tilskud til medlemmer der betaler kirkeskat, urnegravsted

Tilskud til medlemmer der betaler kirkeskat, 1 kisteplads

Erhvervelse af 1 kisteplads

§ 32 Fornyelse af gravsteder 

Tilskud til medlemmer der betaler kirkeskat, urnegravsted

§33 En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere

åremål end en hel brugsperiode erlægges forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for 

Gravstedsindehavere kan selv drage omsorg for gravstedets vedligehold. Dog ikke ved gravstedstyper, hvor der er oblitorisk indbetaling for pleje 

Pleje og vedligehold af gravsteder.

§ 31 Erhvervelse  af gravsteder 

Tilskud til medlemmer der betaler kirkeskat, 1 kisteplads

Erhvervelse urnegravsted

Samtlige priser for erhvervelse, pleje og vedligehold, grandækning og sommerblomster er pr. år.

Erhvervelse  og fornyelse af gravsteder.

(ikke 1-årige planter) og fjernelse af buketter m.v. 

Udvidet pleje og vedligeholdelse af urnegravsted

Park og naturgravsted 2 kistepladser

Pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads (Kun årlig regning)

og fjernelse af buketter m.v., rydning ved udløb af fredningstid.

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser

Fornyelse af udgåede/forvoksede planter, rydning/omlægning ved begravelser, omlægning af gravsted, rydning ved

Pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser (Kun årlig regning)

Rydning og omlægning ved begravelse, omlægning af gravsted.

Arbejdsløn

Fornyelse af 1 kisteplads

Fornyelse af urnegravsted

Kirkegården påtager sig pligten til at pleje og vedligehold for følgende beløb pr. år:

Pleje og vedligeholdelse af 3 kistepladser (Kun årlig regning)

opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravminder, beskæring, gødning, vanding (ikke 1-årige planter) 

Renholdelse, opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravminder, beskæring, gødning, vanding

Følgende opgaver kan tilkøbes efter regning:

§35 Ved legataftaler for udvidet pleje og vedligeholdelse af traditonelt gravsted og gravsteder i plæne med

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads

fredningstiden. 

Park og naturgravsted 1 kisteplads

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 4 kistepladser

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 5 kistepladser

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 6 kistepladser

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 7 kistepladser

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 8 kistepladser



Reservation af gravsteder:

Der skal ved reservation betales årligt. Reservation bortfalder såfremt regningen ikke betales. 

uden moms moms i alt

5301 381,63kr.             95,41kr.           477,04kr.          

5302 508,84kr.             127,21kr.        636,05kr.          

5303 636,05kr.             159,01kr.        795,06kr.          

5304 763,26kr.             190,82kr.        954,08kr.          

5305 865,03kr.             216,26kr.        1.081,29kr.      

5306 966,80kr.             241,70kr.        1.208,50kr.      

5307 1.068,56kr.          267,14kr.        1.335,71kr.      

5308 1.170,33kr.          292,58kr.        1.462,92kr.      

5280 254,42kr.             63,61kr.           318,03kr.          

6008 106,90kr.             26,73kr.           133,63kr.          

6040 152,65kr.             38,16kr.           190,82kr.          

Grandækning omfatter følgende ydelser:

Grandækning, materiale og fjernelse af grandækning

Der kan ydes differenteret grandækning ved at tilbyde samtlige ydelsesnumre for grandækningsydelser uagtet antal 

gravpladser på gravstedet. 

uden moms moms i alt

6470 19,65kr.               4,91kr.             24,56kr.            

6600 19,41kr.               4,85kr.             24,26kr.            

6610 24,52kr.               6,13kr.             30,65kr.            

6671 26,22kr.               6,56kr.             32,78kr.            

Sommerblomster omfatter følgende ydelser:

Planter, plantning, fjernelse af planter, gødning og vanding.

uden moms moms i alt

2001 103,02kr.             25,76kr.           128,78kr.          

2011 171,71kr.             42,93kr.           214,64kr.          

uden moms moms i alt

9000 5.562,12kr.          -kr.               5.562,12kr.      

9005 5.562,12kr.          -kr.               5.562,12kr.      

9020 3.486,14kr.          -kr.               3.486,14kr.      

9025 3.486,14kr.          -kr.               3.486,14kr.      

9050 515,95kr.             -kr.               515,95kr.          

9055 515,95kr.             -kr.               515,95kr.          

uden moms moms i alt

9105 2.063,79kr.          -kr.               2.063,79kr.      

9115 515,95kr.             -kr.               515,95kr.          

uden moms moms i alt

9320 1.369,12kr.          -kr.               1.369,12kr.      

9321 1.369,12kr.          -kr.               1.369,12kr.      

Ved modtagelse af ikke medlemmer og medlemmer der ikke betaler kirkeskat, betales der timeløn for forbrugt tid. 

Afvigelser fra ovennævnte standard skal præciseres i et tillæg for den enkelte kirkegård. Tillæg skal godkendes af 

provstiudvalget.

Kirkeministeriet pristalsregulerer taksterne hvert år pr. 1. januar. Reguleringen foretages i GIAS-systemet pr. 1. december året før. 

Nærværende takster er vedtaget af provstiudvalget for Varde provsti jf. referat fra provstiudvalgsmøde 

den 26. august og 7. oktober 2020.  Taksterne er gældende fra. 1. januar 2021.

Varde provsti, den 1. december 2021

Lise Hindsholm

provst

Granpyntning type 7

Granpyntning type 8

Beslutning, om der kan reserveres gravsteder på kirkegården, er op til det enkelte menighedsråd.

Ved reservation af gravsted med grus elle græs betales ½ vedligehold.

Ved reservation af gravsted med anlagt bed betales hel vedligehold.

Grandækning

Granpyntning type 1

Granpyntning type 2

Granpyntning type 4

Granpyntning type 5

Vinterdekoration

Fællesplæne 1 kisteplads

Fællesplæne 1 urneplads

Granpyntning type 6

Begravelsesudgifter

Gravkastning

Granpyntning type 3

Gravkastning

legataftale svarende til fredningstiden.

Benyttelse af kapel, tilskud til medl. der betaler kirkeskat

Tillæg for lørdagsbegravelser for medlemmer der betaler kirkeskat

Tillæg for lørdagsbegravelse, medlemmer der betaler kirkeskat

Tillæg for urnenedsættelse lørdag, medlemmer der betaler kirkeskat

Benyttelse af kapel

Benyttelse af kapel

Isbegonier pr. stk.

Gran beddækning urnegravsted

Krans gran m/pynt 

§36 Pleje og vedligeholdelse i fællesgrav. Ved erhvervelse af gravsted i fællesgrav  er man pligtig til at tegne 

Forår- og sommerblomster 

Stedmoder pr. stk.

Knoldbegonier pr. stk.

Forglemmigej pr. stk.

Gravkastning, tilskud til medlemmer der betaler kirkeskat

Gravkastning barnegrav

Gravkastning barnegrav, tilskud til medl. der betaler kirkeskat

Urnenedsættelse, tilskud til medlemmer der betaler kirkeskat

Urnenedsættelse

§37 Gravkastning, tilkastning og planering af grav


