Til
Menighedsråd, gravere, kirkegårdsledere, kasserere/regnskabsførere og kirkeværger

Følgebrev til Takstblad for 2021

Hermed udsendes Vejledende takster for 2021. Da provstiudvalget skal sikre, at der er ensartede
takster på kirkegårdene i ligningsområdet, og da provstiudvalget har kompetencen til at fastsætte
taksterne, går provstiudvalget ud fra, at de udsendte takster også anvendes ved de 1-årige
gravstedsaftaler på alle kirkegårde. Taksterne i takstbladet stemmer overens med taksterne i GIAS.
Husk, at de 1-årige aftaler skal være skriftlige og underskrives.

Klargøring af GIAS til 2021
Hvis en kirkegård har nye gravstedsformer, nye ydelser eller rettelser, skal
graveren/kirkegårdslederen inden 1. november 2020 indtaste kostpriserne for lokale ydelser som
kladdepriser i 2021-priser. Dette skal ske tidsnok til, at provstikontoret kan godkende ændringerne
inden 1. december 2020, så det er de rigtige priser, der bliver opkrævet efter 1. december 2020.

-------------------Bemærkninger til punkter i takstbladet
Punkt 1: Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder.
Vær opmærksom på, at det er afdødes medlemsstatus i forhold til folkekirken og ikke gravstedets
status, der afgør, om der skal betales leje af en urne- eller kisteplads. For kiste betales for 1
kisteplads i en fredningsperiode. Og for urne betales for en urneplads, på gravstedet, i en
fredningsperiode.
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Dokumentation i forbindelse med sløjfning af gravsted
Der kan bruges en formulering, der lyder: Undertegnede erklærer herved, at jeg har
bemyndigelse/tilladelse fra alle andre brugsberettigede, der har lov til at benytte gravstedet, til at
træffe ovenstående afgørelse. På familie og arvingers vegne: Sted, dato, underskrift.

Vejledende takster sendes elektronisk til menighedsrådene, og bedes omdelt til kasserer,
kirkeværge, graver og kirkegårdsleder.
Takstbladet lægges på provstiets hjemmeside og kan rekvireres fra provstikontoret.

Læs Takstbladet grundigt, så I er opmærksomme på de ændringer, der er.

Med venlig hilsen
Skive og Salling Provstier

Betty Grønne Ahrenfeldt
Provst
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