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Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder

– gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner

såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirke-

værgen/graveren.

Ønske om erhvervelse af gravstedsret imødekommes

til begravelse af en person som opfylder mindst en af

følgende betingelser:

Ved sin død havde bopæl i sognet.

Er udensognsboende, men har en særlig tilknytning

til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis

den udensognsboende tidligere har haft bopæl i

sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller

har ægtefælle/registreret parter, forældre eller børn

begravet på kirkegården.

Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperi-

odens udløb skal imødekommes, med mindre en god-

kendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for

det.

Gravsteder

Der er mulighed for at erhverve forskellige typer af

gravsteder på alle 3 kirkegårde

Traditionelle urne- og kistegrave.

Urne- og kistegrave i plæne med gravminde.

Urnegrave med gravminde i beplantning.

Urnegrave i anonym fællesplæne.
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Hvis gravstedet belægges med ral, kan det alene ske

med kirkegårdens ral.

Udsmykning på gravsteder der virker skæmmende og

er i modstrid med kirkegårdens helhedsindtryk, kan

ved pastoratsrådets afgørelse fjernes. F.eks. lyskæder,

solcellelamper, musikanlæg, vindfløjter. legetøj og lig-

nende.

Plænegravsteder vedligeholdes af kirkegårdens perso-

nale. Der må ikke ske individuel tilplantning. Der må

kun sættes blomster i godkendt nedgravet vase. Der

må lægges lille krans til jul ved gravmindet.

Gravstedets anlæg

Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes

ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hæk-

ke er kirkegårdens ejendom.

Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk,

murværk, stensætning eller lignende skal holdes søm-

meligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravsteds-

retten. Gravgitre og lignende, som på grund af mang-

lende vedligeholdelse virker skæmmende på kirke-

gården, kan efter pastoratsrådets beslutning og med

provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges

fjernet.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved de-

res højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe,

kan pastoratsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående

godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kir-

kegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen

er bekostet.
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Gravstedernes vedligeholdelse

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage om-

sorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Kirke-

gården renholder gravstedet mod betaling – se takst-

blad 

http://www.koldingkirkegaarde.dk  under takster.

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdra-

ges til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapita-

ler en gang for alle. Der betales for vedligeholdelse i et

tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Gravminder

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale

tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt

opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Gravminder i plæne, standardplader finhugget eller

matslebet størrelse 35x45 cm, hvor bogstavere er ned-

huggede.

Pastoratsrådet påser, at der ikke anbringes gravmin-

der, som ved deres størrelse eller form vil virke skæm-

mende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift

og udstyr må anses for upassende. I tilfælde af portræt

på gravstenen, skal billedet være i sort/hvid og højeste

størrelse 8x10 cm. Plader i plænen må ikke påsættes

portrætbillede. Er ovennævnte gravminder trods alt

blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede

som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges

fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan

påklages til biskoppen.
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Ordensbestemmelser

1) Kirkegården er altid åben

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være

orden og fred.

3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens

gravsteder må kun udføres inden for normal ar-

bejdstid.

4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens

gravsteder på en sådan måde, at det kan være til

gene for gudstjenesten eller andre kirkelige hand-

linger.

5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af

gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sæt-

tes tilbage på deres plads.

6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes

indhegning må ikke gennembrydes.

7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Særlige bestemmelser 

Kistegrave:

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge

urørt – er for kistegrave

Vejstrup 30 år – Hejls 25 år – Taps 25 år.

Urnegrave:

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge

urørt – er for en urnegrav 10 år, på alle kirkegårde.
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15) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kir-

kegårdsudvalgets samtykke.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn

og plantninger, fjernelse af blomster eller

planter fra kirkegården eller andres gravste-

der, beskadigelse af gravminder og lignende

kan medføre erstatningsansvar og eventuelt

tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren/kirkegårdslederen er forpligtet til

at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens or-

den og fred og til at indberette krænkelser af

nærværende ordensbestemmelser til kirke-

gårdsudvalget.

8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke til-

ladt.

9) Hunde skal føres i snor.

10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun

foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller

med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens

ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

13) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke an-

vendes på kirkegården.

14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende mate-

rialer som underlag for ralbelægning på gravsteder

eller andre arealer.
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Omkostninger ved jordfæstelse

For gravning, tilkastning og planering af en grav beta-

les i henhold til takstblad se

www.koldingkirkegaarde.dk  under takster.

For pyntning betales efter regning.

Afhængig af tidspunkt betales der et tillæg for be-

gravelse.

Ligbrænding betales særskilt. De hermed forbundne

udgifter kan oplyses ved henvendelse til Fælleskre-

matoriet, Petersmindevej 6, 6000 Kolding.
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