Forslag til Vedtægt for kirkegård januar 2019
Forslag til Vedtægt for kirkegård januar 2019 er udarbejdet på baggrund af det forslag der for
en del år siden blev udarbejdet og anvendt af mange menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti.
Vedtægt for kirkegård er opdelt i fire afsnit:
A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
B. Gravsteder
C. Ordensbestemmelser
D. Takster
Dertil kommer tillæg, tillæg x, der på en overskuelig måde beskriver de forskellige former for
gravsteder:
 Regler for traditionelle urnegravsteder og kistegravsteder med perlesten (ral) og
omkranset med hæk.
 Regler for fællesgravplads med urner og/eller kister.
 Regler for plænegravsteder med urnenedsættelse og mindesten.
 Regler for traditionelle urnegravsteder og kistegravsteder med perlesten (ral) og uden
hæk.
 Registrerede gravminder, jf. § 16, stk. 4. Tillæg y.
 Regler for gravsteder/-minder med tinglyste bestemmelser, jf. § 16, stk. 7. Tillæg z.
Disse tillæg skal ses som forslag til den enkelte kirkegård, der tilrettes efter lokale forhold. Og
menighedsrådet kan udarbejde andre tillæg efter behov. Hvis det er et nyt tillæg i forhold til
en godkendt vedtægt, så skal et sådan tillæg godkendes af provstiudvalget. Tillæg der er
udarbejdet i forbindelse med godkendelsen af en vedtægt godkendes sammen med vedtægten
hvor der i vedtægten anføres hvilke tillæg der godkendes.
Tillægget skal også ses som en side der kan udleveres til gravstedsejeren, og som giver et
hurtigt overblik over de vigtigste bestemmelser der gælder for det pågældende gravsted.
Tillægget kan f.eks. udleveres sammen med gravstedsbrevet.
I det nye forslag til vedtægt er der indføjet bestemmelser om obligatorisk hækklipning,
græsslåning og sikring af gravminde i de relevante paragraffer.
Forslag til vedtægt er udformet på en sådan måde, at vedtægten kan tilpasses den enkelte
kirkegård. Steder hvor der skal foregå en tilpasning er angivet med rødt.
Vedtægten skal tilpasses i forhold til hvordan den daglige drift varetages. Her er der
principielt tale om tre modeller:
1. den daglige drift varetages af den ansatte graver ved kirken
2. den daglige drift varetages af en entreprenør
3. den daglige drift varetages af en kirkegårdsleder
Hvis der ikke er ansat en graver til at varetage den daglige drift, skal menighedsrådet beslutte
hvordan ansvarsfordelingen er i forhold til en entreprenør der varetager den daglige drift og
kirkeværgen, kirkegårdsudvalget og/eller menighedsrådet.
Hvis kirkegårdsprotokollen føres manuelt og graver/entreprenør og kirkeværge har hvert et
eksemplar af kirkegårdsprotokollen kan § 3 udformes således:
(Det var sådan det var tidligere – før elektronisk kirkegårdsprotokol)
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§ 3. Kirkeværgen og graveren eller entreprenøren opbevarer hver et eksemplar af
kirkegårdskortet og hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge
eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og
protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.
§ 5, stk. 2 kan udelades, hvis der ikke er plads på kirkegården
§ 7, stk. 7 og 8 – Erhvervelse og fornyelse
Stk. 7 og 8 har fået en ny formulering i forhold til tidligere.
§ 16, stk. 4 og 7 – Gravminder
I § 16, stk. 4 og 7 skal der tilføjes et tillægsnummer hvis der udarbejdes tillæg over
registrerede gravminder og tillæg over tinglyste bestemmelser. Stk. 7 kan udgå hvis der ikke
er tinglyste bestemmelser.
§ 21 - Særlige bestemmelser for kistegrave
Her er der tilføjet et nyt stk. 3.
§ 28 – Særlige bestemmelser
Her skal der tilføjes tillægs nr.
§ 30 – Ordensbestemmelser
Skal ses som et forslag til den enkelte kirkegård, der tilrettes efter lokale forhold.
Menighedsrådet skal være opmærksom på, at dette er et forslag til Vedtægt for kirkegård, der
forhåbentlig kan lette menighedsrådets arbejde med at udforme en kirkegårdsvedtægt, da der
ved enhver kirkegård skal være en af provstiudvalget godkendt vedtægt for orden på
kirkegården og dennes benyttelse samt takster for erhvervelse, fornyelse, vedligeholdelse
m.m..
Hvis menighedsrådet selv ønsker at udforme deres vedtægt, så er der inspiration at hente i
Vejledning om kirkegårdsvedtægter som Kirkeministeriet har udsendt juni 2018.
Vejledningen indeholder også en skabelon til en kirkegårdsvedtægt.
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