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Takster Landsbykirkegflrde Slagelse provsti
Geldende for Landsbykirkegirde i Slagelse provsti
Indledning. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og urnenedsettelse, Benyttelse af kapelsale er
opdelt i 3 takstgrupper.

forstis alle personer der er medlem af folkekirken og har bopel inden for Slagelse kommune. Medlemmer af folkekirken, boende uden for
Slagelse kommune der enten har egtefalle/samlever/registreret partner, eller b6rn begravet p6
kirkegirdene iSlagelse kommune ligestilles med borgere islagelse kommune.
Medlem af folkekirken

-

Slagelse kommune; Her

Medlem af folkekirken

-

uden for kommunen; Her forstis alle personer, der er medlem af

folkekirken, men har bopel uden for Slagelse kommune.
lkke medlem af folkekirken; Her forstis alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset

om de har bopal iSlagelse kommune eller ej.
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

(momsfri)
Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gelder sivel ved kOb af et nyt gravsted som ved
forlengelse af brugsretten, og galder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal
ske

for en hel brugsperiode, svarende til samme antal 6r det pigeldende gravsted er fredet

For ikke medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for 6n

kisteplads/urnegravsted, selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken.
Bestir gravstedet af flere pladser, forlanges brugsretten for alle gravpladser svarende til
fredningstiden jevnfor kirkegirdsvedtegten for henholdsvis kiste eller urner geldende fra det 6r,
gravstedet tages i brug til et ikke-medlem af folkekirken.
Erhvervelse af et gravsted omfatter:
1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted.
2. Gravstedets andel af kirkeg6rdens generelle drift

-

og vedligeholdelse.

3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belagning m.v. ved hjemfald.
Brugsperiode: En brugsperiode er

pi

samme antal 6r som fredningstiden for det pigeldende

gravsted. Fredningstiden for en kiste er normalt 30 6r for en kiste og 10 6r for en urne. Der kan

forekomme gravsteder ved enkelte kirkegirde, som har 40 6rs fredningstid og dette vil blive oplyst
ved anvisning af gravstedet
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Erhvervelse af kistegrave.
Artig pris som ganges med det antal dr som er tig med fredningstiden for pdgeldende gravsted

Momsfri
Medlem af folkekirken bosat i Slagelse kommune
1 Kistegravplads
2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse

Kostoris
253,76
509,54
254,78
Kostpris

Tilskud
253,76
509,54
254,78
Tilskud

Kunde betaline

253,76
509,54
254,78
Kostpris
253,76
509,54
254,78

253,76
509,54
254,78
Tilskud
0
0
0

0

0
0
0

Kunde betaling

kommune
L Kistesravolads

2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere

lkke-medlem af folkekirken
1 Kistegravplads

2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere

0
0

Kunde betalins
253,76
509,54
254,78

Erhvervelse af urnegravplads 10 6r.
Arlig pris som ganges med det ontal dr, som er lig med fredningstiden for pdgetdende grovsted.

Momsfri
Medlem af folkekirken bosat iSlagelse kommune
1 Urnegravplads

Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse
kommune
1 Urnegravplads
I

kke-medlem af folkekirken

1 urnegravplads

Kostpris
78,86
Kostpris

Tilskud
78,86
Tilskud

78,86
Kostpris
78,86

78,86
Tilskud
0

Kundebetaline
0

Kunde betaling
0

Kunde betaline
78,86

Fornyelse. (pris angivet pr. 6r I
Fornyelse af retten til at benytte et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udlOb.
Undtaget er dog gravpladser i anonyme fellesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i

forbindelse med en regulering af kirkegirden. Fornyelse kan ske for minimum 5 6r. En fornyelse af
gravstedet betales efter galdende takst.
Medlem af folkekirken bosat i Slaeelse kommune
1 Kisteeravplads

2 kisteeravpladser
Pr kistesravplads vderligere

Kostpris
253,76
509,54
254,78

Tilskud
253,76
509,54
254,78

Kundebetaling
0
0

0

