TAKSTER 2022
1. januar 2022
Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster:

Erhvervelse af brugsret til gravsteder:
Alle beløb er momsfri.
Medlemmer af folkekirken:
Ved erhvervelse af gravsted gives 95% rabat til folkekirkemedlemmer.
Urnegravsted, traditionel med 2 pladser (10 år)
Urnegravsted, kendt plæne, med 2 pladser, (10 år)
Urnefællesplæne anonym, pr. pl. (10 år)

242,60 kr.
242,60 kr.
121,20 kr.

Kistegravsted traditionel pr. plads (20 år)
Kistefællesplæne anonym, pr. plads (20 år)

767,40 kr.
767,40 kr.

Ikke-medlemmer af folkekirken:
Urnegravsted, traditionel med 2 pladser (10 år)
Urnegravsted, kendt plæne, med 2 pladser, (10 år)
Urnefællesplæne anonym, pr. pl. (10 år)
Kistegravsted traditionel pr. plads (20 år)
Kistefællesplæne anonym, pr. plads (20 år)

4.852,00 kr.
4.852,00 kr.
2.426,00 kr.
15.348,20 kr.
15.348,20 kr.

Udøbte børn erhverver gravplads til medlemstakst, indtil de er fyldt 15 år, hvis en af forældrene er medlem
af folkekirken.

Fornyelse af brugsret til gravsteder:
Alle får 95% rabat pr. gravplads pr. år, og beløbet er momsfrit.

Begravelse, urnenedsættelse m.v.
Alle beløb er momsfri.
Medlemmer af folkekirken:
Gravkastning
Gravkastning dobbelt dybde
Gravkastning barnegrav
Urnenedsættelse
Gravpyntning af gravhøjen til anlægstidspunktet

4.356,71 kr.
6.211,03 kr.
2.178,36 kr.
501,24 kr.
0,00 kr.
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Ikke-medlemmer af folkekirken:
Gravkastning
Gravkastning dobbelt dybde
Gravkastning barnegrav

5.619,10 kr.
7.473,41 kr.
2.809,55 kr.

Urnenedsættelse

646,42 kr.

Gravpyntning af gravhøjen til anlægstidspuktet

0,00 kr.

Ikke-medlemmer af folkekirken:
Alle beløb er momsfri.
Brug af kapel- og kirkesal
Organist
Korist

1.976,82 kr.
767,71 kr.
767,71 kr.

Hækklipning og hækvedligeholdelse (Servitutbelagt).
Alle beløb er inklusive moms.
Hækklipning og hækvedligeholdelse er en obligatorisk ydelse på alle kistegravsteder med hæk, og
beløbet indbetales for hele fredningsperioden i forbindelse erhvervelsen af gravstedet, eller for hele
fornyelsesperioden i forbindelsen med fornyelsen af gravstedet. Urnegravstederne på Thisted
kirkegårde har ikke individuel hæk. Hækklipning og hækvedligeholdelse omfatter:
- Klipning en gang årligt om sommeren med oprydning
- Udskiftning af udgåede hækplanter
- Lugning i hækken

Gravstedstype

10 års
aftale

20 års
aftale

Kistegravsted 1 plads

1.566,75 kr.

3.133,50 kr.

Kistegravsted 2 pladser

1.973,88 kr.

3.947,75 kr.

Kistegravsted 3 pladser

2.381,25 kr.

4.762,50 kr.

Kistegravsted 4 pladser

2.788,38 kr.

5.576,75 kr.

407,13 kr.

814,25 kr.

1.175,25 kr.

2.350,50 kr.

Kistegravsted ekstraplads
Kiste barnegravsted

Pleje og vedligeholdelse af gravsteder i plæne (Servitutbelagt).
Alle beløb er inklusive moms.

Pleje og vedligeholdelse af gravsteder i plæne omfatter:
- Klipning af græs 20 – 25 gange årligt,
- Opretning af gravstedet,
- Kantstikning omkring mindestenen i kendt plæne.
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Gravstedstype:

10 års aftale

Fællesplæne 1 urneplads

2.493,00 kr.

Kendt plæne 2 urnepladser

4.450,13 kr.

20 års aftale

Fællesplæne 1 kisteplads

9.316,25 kr.

Kendt plæne 1 kisteplads

16.629,00 kr.

Kendt plæne 2 kistepladser

23.182,75 kr.

Pleje og vedligeholdelse af reserverede gravsteder på årlig faktura.

Gravstedstype:

Pr. årlig faktura

Urnegravsted traditionel

248,43 kr.

Kistegravsted 1 plads

465,80 kr.

Ekstra kisteplads

186,32 kr.

Udvidet pleje og vedligeholdelse
Alle beløb er inklusive moms.
Udvidet Pleje og vedligeholdelse omfatter:
- der skuffes, rives og fejes,
- visne buketter fjernes,
- opsamling af løv,
- forårsbeskæring af buske på gravstedet,
- opretning af gravstedet efter behov,
- erstatning af udgåede planter,
- rensning af gravsten for grønalger.
Gravstedstype:

Årlig
faktura

Legat for
10 år

Legat for
20 år

Urnegravsted traditionel 1 m2

523,52 kr.

5.235,25 kr.

Kistegravsted 1 plads

978,19 kr.

9.781,88 kr.

19.563,75 kr.

Kistegravsted 2 pladser

1.363,70 kr.

13.637,00 kr.

27.274,00 kr.

Kistegravsted 3 pladser

1.754,97 kr.

17.549,75 kr.

35.099,50 kr.

Kistegravsted 4 pladser

2.146,24 kr.

21.462,38 kr.

42.924,75 kr.

Kistegravsted 5 pladser

2.537,52 kr.

25.375,25 kr.

50.750,50 kr.

Kistegravsted 6 pladser

2.928,79 kr.

29.287,88 kr.

58.575,75 kr.
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Grandækning
Alle beløb er inklusive moms.
Grandækning omfatter granpyntning af gravstedet, sugning af løv før og efter granpyntning, rivning og
fejning, fjernelse af gran om foråret samt bortskaffelse til godkendt affaldsmodtager, herunder betaling
af affaldsafgift. Grandækning udføres i perioden fra midt oktober til midt december.
Type 3 granpyntning

Årlig faktura

På kistegravsteder med to kistepladser; to
dekorationer og to borter.

Legat for 10
år

Legat for 20
år

Hvid mos kan vælges til som ekstrapynt, se
nedenfor.
På urnegravsteder en dekoration med
fladdækning og flankering af gravsten.
Urnegravsted traditionel

398,17 kr.

3.981,75 kr.

Urnegravsted og kistegravsted kendt plæne,
guirlande omkring gravsten og roset

501,30 kr.

5.013,00 kr.

10.026 kr.

Kistegravsted 1 plads

840,22 kr.

8.402,25 kr.

16.804,50 kr.

Kistegravsted 2 pladser

1.050,28 kr.

10.502,75 kr.

21.005,50 kr.

Kistegravsted 3 pladser

1.260,31 kr. 12.603,13 kr.

25.206,25 kr.

Type 2 granpyntning

Årlig faktura

Legat for

Legat for

10 år

20 år

Kistegravsted 1 plads

631,32 kr.

6.312,63 kr.

12.625,25 kr.

Kistegravsted 2 pladser

789,08 kr.

7.890,75 kr.

15.781,50 kr.

Kistegravsted 3 pladser

946,89 kr.

9.468,88 kr.

18.937,75 kr.

Legat for 10
år

Legat for 20
år

Type 1 granpyntning:

Årlig faktura

En dekoration og en bort.
Hvid mos kan vælges til som ekstrapynt, se
nedenfor.
Kistegravsted 1 plads

459,84 kr.

4.598,38 kr.

9.196,75 kr.

Kistegravsted 2 pladser

574,80 kr.

5.748,00 kr.

11.496,00 kr.

Kistegravsted 3 pladser

689,76 kr.

6.897,63 kr.

13.795,25 kr.

Legat for 10
år

Legat for 20
år

1.641,88 kr.

3.283,75 kr.

Hvid mos som ekstrapynt:
Hvid mos placeres ved rosetten foran
gravstenen.
Pris pr. styk og kun på kistegravsteder

Årlig faktura

164,19 kr.

Granpyntning til bestemt dato kan bestilles: Afgift 54,73 kr.

4

Forårs- og sommerblomster
Alle beløb er inklusive moms.
Nedenstående priser gælder for stedmoderplanter som forårsblomster og for isbegonier som
sommerblomster. Antallet af forårs- sommerblomster afpasses efter plantekummens størrelse,
og der afregnes efter antal. Forårsblomsterne udplantes i slutningen af marts, og sommerblomsterne udplantes i begyndelsen af juni.
Andre udplantningsplanter kan bestilles men til individuelle priser.
Prisen for forårs- og sommerblomster omfatter, efterfyldning af jord i kumme, plantning, gødskning, vanding
i meget tørre perioder, optagning og bortskaffelse til godkendt affaldsmodtager, herunder
betaling af affaldsafgift.

Priser pr. stk.:
Stedmoderplante = 17,39 kr.
Isbegonie

= 19,10 kr.

Gravstedstype

Årlig
faktura

Legat for 10
år

Legat for 20
år

Afhængig
af antal

Afhængig af
antal

Afhængig af
antal

Stedmoderplanter og Isbegonier

Urnegravsted traditionel ved 5 stk.

182,44 kr.

1.824,38 kr.

Urnegravsted kendt plæne

-

-

Urnegravsted anonym plæne

-

-

ved 5 stk.

182,44 kr.

1.824,38 kr.

3.648,75 kr.

Kistegravsted 2 pladser ved 9 stk.

328,39 kr.

3.284,00 kr.

6.657,75 kr.

Kistegravsted 1 plads

Øvrige ydelser til gravsteder
Arbejde; Pris pr. time, inklusiv moms

372,63 kr.

Anlæg af gravsted ved forud fakturering:
Alle beløb er inklusive moms.
Urne:

1.039,70 kr.

1 plads:
2 pladser:
3 pladser:

2.641,28 kr.
3.190,71 kr.
3.542.39 kr.
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