Orientering om
begravelse på
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Sevel Menighedsråd januar 2020
Nærmere oplysninger hos
Graver Poul Sørensen tlf. 4012 9812.
Kirkeværge Ole Nørgaard tlf. 9744 8237

På kirkegården findes fire forskellige former for begravelsespladser:
1. Almindelige gravsteder til kistebegravelse og til urner.
2. Urnegravsteder, som er mindre gravsteder, hvor der kan nedsættes højst to
urner. Gravsten og beplantning skal have en passende størrelse.
3. Begravelse i plæne for både kiste og urne. Mindepladen lægges vandret i
græsset over kiste/urne. Mindepladen af granit skal være rektangulær med
målene 65 x 45 cm.
4. Anonym begravelse i plæne for urner.
Praktiske oplysninger vedrørende gravsted:
Gravsted er gratis for folkekirkemedlemmer med tilknytning til sognet. Mulighed
for reservering af gravsted ved henvendelse til graveren. Reservering skal ske
for min. 5 år ad gangen og samtidig skal der indgås en ren- og vedligeholdelsesaftale for hele brugsperioden. Der skal udstedes et gravstedsbrev, og der skal
betales som ved en fornyelse udover fredningstiden 1 timeløn.
Fredningstiden er for kistegrave 30 år og for urnegrave 20 år. En urne kan
nedsættes i en kistegrav, selvom fredningstiden ikke er udløbet, men kistens
fredningstid skal sikres. Fornyelse ud over fredningstiden og reservation kr.
363,05.
For ikke-medlemmer er priserne
Kisteplads: kr. 819,36 x fredningstiden.
Urne- og barneplads: kr. 312,29 x fredningstiden.
Ved sløjfning af et gravsted vil gravstenen/gravstenene blive anbragt i mindelunden på kirkegården, hvis gravstedsejeren ikke ønsker den/dem udleveret
eller destrueret. Sevel Kirke har brugsretten over efterladte gravstene. Gravstenene kan senere blive destrueret. Sløjfning af gravsteder før fredningstidens
udløb, skal betragtes som bestilt arbejde og faktureres for medgået tid og udgifter til bortskaffelse af mindesten.
Begravelser:
Ved dødsfald kontaktes præst og graver og evt. bedemand med hensyn til
højtidelighed i kirken, gravsted og andet vedrørende det praktiske omkring
begravelsen.
Gravkastning er gratis for folkekirkemedlemmer.

Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord (ikke momspligtig)
Type/ Status af afdøde

Medlem af folkekirken

Gravkastning kiste, voksen
Gratis
grav
Lørdagstillæg for
Gratis
gravkastning kiste
Gravkastning kiste,
Gratis
barnegrav (indtil 10 års
alderen)
Gravkastning urnegrav og
Gratis
nedsættelse
Lørdagstillæg for
Gratis
urnenedsættelse
For gravning i dobbelt dybde Gratis
(kiste og urne )
Rydning af gravsted før gravning
Pyntning af graven og den opgravede jord

Ikke-medlemmer og
valgmenighedsmedlemmer
3.993,55 kr. (11 timer)
Tillæg på 1.452.20 kr.
(4 timer)
1.815,25 kr. (5 timer)
726,10 kr. (2 timer)

Tillæg på 50% af
gravkastningen
Tillæg på 50% af gravkastningen
Betales efter medgået tid (momspligtig)
Betales efter medgået tid og materialer
(momspligtig)

Vedrørende anlæggelse og ren- og vedligeholdelse af et gravsted:
Gravstedsejeren kan selv anlægge et gravsted og ren- og vedligeholde det. Hvad
det indebærer kan ses i kirkegårdsvedtægten og kan oplyses af graver og
kirkeværge. Gravstedsejeren kan lave en aftale med graveren om anlæggelse og
ren- og vedligeholdelse af et gravsted. Aftalen kan også være begrænset til kun
at omhandle plantning af sommerblomster, grandækning og andet. Udgifterne
betales til kirkekassen én gang om året (se bagside).
Gravstedsejeren kan lave aftale om et legatgravsted. Der laves en aftale for
gravstedets fredningsperiode eller et andet åremål om renholdelse, plantning af
sommerblomster, grandækning og andet efter ønske, og for dette betales der et
engangsbeløb til Viborg Stift. Ved oprettelse af en sådan aftale for hele perioden
skal gravsteds-ejeren selv betale eller sørge for anlæggelse af gravstedet, før
vedligeholdelsespligten overtages af kirken.
Ved senere begravelse i gravstedet, mens aftalen løber, vil anlæggelse af
gravstedet efter en begravelse i almindelighed blive foretaget af kirken uden
udgift for gravstedsindehaveren. Det forudsætter, at der i den forbindelse ikke
skal laves store ændringer på gravstedet.

Aftale om renholdelse af gravsted, udført af graveren:
Alm. gravsteder med:
1 kisteplads (2 timer)
pr. år
kr.
907,63
2 kistepladser (3 timer)
pr. år
kr. 1.361,44
Urnegravsteder med:
2 urnepladser (1,72 time)
pr. år
kr.
780,56
De ukendtes gravsted med:
1 urneplads (0,75 time)
pr. år
kr.
340,36
Urnegravsted i plæne med plade:
1 urneplads (1,32 time)
pr. år
kr.
599,04
Grandækning, forårs- og sommerblomster, andre planter, grus
og andet betales efter regning. Priserne er incl. moms.
Aftale om pasning af gravsted i hele fredningsperioden:
Ren- og vedligeholdelse af gravsted samt fornyelse af udgåede
eller forvoksede planter.
Alm. gravsteder med:
1 kisteplads 30 år
kr. 27.228,90
2 kistepladser 30 år
kr. 40.843,20
Urnegravsteder med:
2 urnepladser 20 år
kr. 15.611,20
De ukendtes gravsted med:
1 urneplads 20 år
kr. 6.807,20
Urnegravsted i plæne med plade:
1 urneplads 20 år
kr. 11.980,80
Priserne på vedligeholdelsesaftaler er incl. moms
Grandækning for hele perioden, forårs- og sommerblomster
betales med tillæg.
Takst for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke/kapel
a) Leje af kirke/kapel incl. Kirkebetjening
kr. 2.169,60
(4 x timekostpris for lejen og 2 x timekostpris til kirkebetjening)
b) Organist (2 x timekostprisen)
kr.
723,20
c) Kirkesanger (2 x timekostprisen)
kr.
723,20

Valgmenighedsmedlemmer
Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssigt sidestillet med ikke-medlemmer
af folkekirken (I h.t. brev fra Kirkeministeren af 16.10.03 dokument nr. 153 340).

