VEDT7EGT
for
Kirkegard: Blegind
Kommune: Skanderborg
Provsti: Skanderborg
Stift:

Arhus

A. Kirkegardens bestyrelsesforhold
§1
Kirkegarden ejes af Blegind kirke og bestyres af Blegind menighedsrad.

§2
Kirkegardens drift forestas af menighedsradet.
Stk. 2. Tilsynet med driften pahviler kirkevasrgen i overensstemmelse med reglerne i
"Vedtasgt for kirkevaergen."
Stk. 3. Kirkegardens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under
ansvar overfor menighedsradet og i overensstemmelse med "Regulativ for graverstillingen" samt bestemmelserne i denne vedtasgt.
Stk. 4. Klager vedr0rende kirkeglrdens drift rettes til menighedsradet.
§3

Kirkevaergen og graveren/kirkegardslederen opbevarer hver et eksemplar af savel kirkegardskortet som kirkegardsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid
gaeldende bestemmelser.
Stk. 2. Kirkegardsprotokollen skal f0res i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegardsprotokol. Kirkegardsprotokollen kan f0res pa edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.
Stk. 3. Mindst en gang arligt skal gravpladserne pa kirkegarden sammenholdes med
begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegarden.
Side 1 af 15

B. Gravsteder
§4

Den bestaende kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen 0st-vest bevares sa vidt muligt.
Erhvervelse og fornyelse

§5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsaettelse af kister eller askeurner savel i nye som i bestaende gravsteder sker til graveren.
§6

I forbindelse med udlaeggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsaettelse udfasrdiger graveren et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsaettelser i gravstedet udfaerdiges et nyt
gravstedsbrev..
§7

Begasring om erhvervelse af gravstedsret skal im0dekommes til begravelse af en person som:
1) havde bopasl i sognet og tilh0rer folkekirken,
2) havde aegtefaelle/registreret partner, forasldre eller b0rn begravet pa kirkegarden, eller pa anden made var knyttet til sognet.
3. havde bopasl i sognet uden at tilh0re folkekirken, safremt der ikke i sognet er en
kommunal kirkegard eller en kirkegard for det trossamfund, afd0de tilh0rte
Stk. 2 Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsradets naermere godkendelse.
Stk. 3. Nar der udlaegges gravplads til en gift/registreret partner/fast samlevende person, skal der pa begaaring samtidig udlasgges en gravplads til den efterlevende aegtefaelle/registrerede partner/faste samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gaelder ogsa i tilfaelde, hvor der uden vederlag udlasgges gravsted for en
ubemidlet afd0d. /Egtefeellen/den registrerede partner/den faste samlever bevarer
retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin d0d har bopael.
Stk, 4. Der skal altid vasre adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk.
1, til at fa en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlaegges med indtil 4 gravpladser. 0nskes st0rre gravsteder
udlagt, kan dette alene ske med menighedsradets godkendelse.
Stk. 6. 0nske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens ud!0b skal im0dekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegarden er til hinder for
det. Fornyelse kan mod betaling ske for minimum 5 ar.
Stk. 7. 0nske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et aremal, som
overstiger fredningsperioden kan kun ske med menighedsradets godkendelse. Denne
godkendelse vil kunne g0res betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved

indbetaling til kirkens midler af et kapitalbe!0b, hvis st0rrelse skal godkendes af
stifts0vrigheden.
Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret pa en gang for et Iremal, som
overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske mod betaling og med stifts0vrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne g0res betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbe!0b.
Stk. 9. Reservation af gravsted til fremtidig brug kan ske pa f0lgende vilkar:
• Ved aftalens indgaelse udarbejdes en skriftlig gravstedsreservationsaftale. Selv
reservationen er gratis for folkekirkemedlemmer, men ikkefolkekirkemedlemmer betaler ved aftalens indgaelse den pris for selve reservationen, der er angivet i gaeldende takster. Det forlanges at gravstedet skal vaere
beplantet og indga som en helhed med de omkringliggende gravsteder. For bade folkekirkemedlemmer og ikke-folkekirkemedlemmer gaelder, at denne anlaegning/beplantning af gravstedet skal vaelges udf0rt af kirkegarden efter regning, eller man kan udf0re arbejdet selv. Det samme gaelder for vedligeholdelse
af gravsteder, hvor man ogsa enten kan vaelge at fa denne udf0rt af kirkegarden efter regning, eller udf0re den selv.
• Reservationsaftalen bortfalder automatisk
- Ved ibrugtagning
- Ved manglende betaling
- Ved manglende vedligeholdelse
• Ved reservation af plaenegravsted skal der oprettes legataftale.
§8

Ved begravelse eller urnenedsasttelse i et bestaende gravsted forlaenges gravstedsretten for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsaattelse overstiger den I0bende brugsperiode.
§9
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen f0rstkommende 1. januar.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsradets samtykke.
511

I rimelig tid inden fredningstiden pa et gravsted er ud!0bet skal kirkevaergen sende et
anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten med anmodning til gravstedsindehaveren om at henvende sig til kirkevaergen med besked om, hvad der skal ske med det
pagaeldende gravsted, dvs. om brugsretten skal fornyes eller gravstedet skal nedlaegges.
Stk. 2. Sker sadan henvendelse ikke, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpa
til kirkegarden.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens ud!0b fjerne planter m.m. samt gravminder. I sa fald skal eventuelle fundamenter samtidig
fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i det
foran omtalte anbefalede brev.

Nedlaeggelse og regulering

§12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsasttelse, kan
ikke hindre kirkegardens eventuelle nedlaeggelse.

§13

Hel eller delvis nedlaeggelse af gravsteder eller aendring af bestaende gravstedsanlasg
i 0vrigt kan kun ske efter ud!0bet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsasttelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegarden.
Gravstedernes indhegning
o §14

Gravstederne ma ikke uden menighedsradets godkendelse hegnes med andet end levende hegn.
Stk. 2. Alle levende haekke plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsradets
foranstaltning, og sadanne haskke er kirkegardens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af trae- eller jerngittervasrk, murvasrk, stensaatning eller lignende skal holdes s0mmeligt ved lige pi foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som pa grund af manglende vedligeholdelse virker
skaammende pa kirkegarden, kan efter menighedsradets beslutning og med provstiudvalgets forudgaende godkendelse forlanges fjernet.
Gravstedernes beplantning

§ 15
Hvis bestaende beplantninger pa gravstederne ved deres h0jde eller udbredelse sk0nnes at vaere til ulempe, kan menighedsradet forlange dem beskaret eller fjernet.
Stk.2 Gravsteder ma kun daekkes med ral eller andet stenmateriale i hvide/gra nuancer eller med bunddaekkende beplantning iht. beskrivelse i gaeldende takstblad. Der
ma ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag. Der ma ikke plantes
selvsaende planter samt rodstaengel- og I0bestaengelplanter.
Stk. 3. Pa gravsteder i plaene: se §28
Stk. 4. Ledige gravsteder holdes ved lige med bunddaskkende beplantning.
Stk. 5. Traeer ma ikke uden provstiudvalgets forudgaende godkendelse beskaares eller
fjernes, uanset hvor pa kirkegardsarealet de star, og uanset af hvem plantningen er
bekostet.
Gravminder

§ I6
Der ma kun anbringes gravminder, der i art, st0rrelse, udformning, materiale samt inskription ikke adskiller sig vassentlig fra de gravminder, der i forvejen findes pa kirkegarden.
Stk. 2. Gravminder, der ikke overholder ovenstaende krav, vil blive fjernet.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udf0res sa forsvarligt, at der ikke kan opsta fare ved at gravsaette i et tilst0dende gravsted.
Stk. 4. Menighedsradet ma ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegarden. Ved
registrerede gravminder forstas gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i Iovbekendtg0relse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegarde, kapitel 4. Menighedsradet s0rger for, at indehaverne af brugsretten, sa vidt dette er muligt, g0res bekendt med registreringen.
De gravminder, der er registreret som bevaringsvaerdige, opbevares efter ud!0bet af
brugsretten, pa kirkegarden.
Stk. 5. Pa menighedsradets begasring bar indehaverne af brugsretten pligt til at afhjaelpe indtrufne beskadigelser pa gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsasttelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegarden, pahviler menighedsradet.
Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets s0mmelige
vedligeholdelse. Den pagaeldende har ansvaret for, at bestemmelserne i naervaerende
vedtaegt overholdes.
Stk. 2. Det pahviler kirkevasrgen at pise og afg0re, om gravstederne pa kirkegarden
vedligeholdes s0mmeligt og i overensstemmelse med vedteegtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten fors0mmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkevaergen henvende sig til gravstedsindehaveren med et tilbud om,
at kirkegarden overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i naervaerende vedtaegt
fastsatte takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegarden, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlaegges, skal kirkekontoret ved anbefalet brev til indehaveren af
brugsretten palaegge denne at opfylde sine forpligtelser vedr0rende gravstedet inden
en frist pa 4 uger. Brevet skal indeholde en orientering om de konsekvenser, der er
naevnt i stk. 5 herunder.
Stk. 5. Hvis der ved fristens ud!0b fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsradet lade det rydde og tilplante, med bunddaekkende beplantning indtil gravstedet igen kan ibrugtages.
Gravstedet kan dog f0rst anvendes til begravelse igen efter ud!0bet af fredningsperioden for den senest foretagne begravelse eller urnenedsaettelse i gravstedet.

§ 18
Kirkegarden har intet ansvar for skader pa gravminder, beplantning eller andet pa
gravstederne, forarsaget af naturbegivenheder, heerveerk eller void. Dette gaelder for
alle gravsteder, ogsa for legatgravsteder.
§19
Kirkegarden renholder gravsteder mod betaling efter reglerne iht. gaeldende takstblad.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegarden mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et be!0b, som er fastsat i gaeldende
takstblad for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 2. Engangsbel0b for laengere tid end en fredningsperiode fastsaettes ved aftale,
som skal godkendes af provstiudvalget. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end en fredningsperiode skal indgas med
udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.
Stk. 3. Det er ikke tilladt menighedsradsmedlemmer, kirkevaergen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegarden ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebaere eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette
formal i et pengeinstitut indsat kapital. Jvf. ogsa "Regulativ for graverstillinger", afsnit
III, "Almindelige bestemmelser".
Saarlige bestemmelser for kistegrave
§ 20
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge ur0rt - er for kistegrave 25 ar.
§ 21
En gravplads for en voksen skal vaere 1,40 x 2,80 m. (Pa gamle gravsteder er st0rrelsen l,25x 2,60) Graven skal vaere sa dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelaget.

Stk. 2. Kister med d0df0dte eller spaede b0rn kan med kirkevaergens samtykke nedsaettes i en allerede benyttet grav.

§22
Anvendes jern-, zink- eller egetraeskister eller kister af andet saerligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten vaere erhvervet eller fornyet for et tidsrum
svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsradets samtykke og
stifts0vrighedens godkendelse af savel planerne som vilkarene for indretningen.
§23

Flytning af gravsatte kister ma kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklaering fra sundhedsmyndighederne.
Sasrlige bestemmelser for urnegrave
§24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge ur0rt - er for urnegrave 15 ar.

§25
Et urnegravsted skal vaere l,40x 1,40 m.(Pa gamle gravsteder er st0rrelsen Ixlm)
Graven skal vaere sa dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan nedsaettes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er
nedsat kister heri.
Stk. 3. Urner skal nedsaettes saledes, at de forbliver ur0rte i hele fredningsperioden,
ogsa af senere begravelser eller urnenedsaettelser i gravstedet.

§ 26
Der ma kun anvendes askeurner af et materiale, der ma antages ar ga til grunde i 10bet af fredningstiden.

§27

Flytning af gravsatte urner ma kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsradet.
0vrige bestemmelser

§ 28
Faellesgravsteder og plaenegravsteder
Disse gravsteder er vedligeholdelsesfri for den enkelte gravstedsindehaver, idet det er
obligatorisk, at vedligeholdelsen overtages af kirkegarden. Betaling herfor sker ved et
engangsbe!0b til Stifts0vrigheden som ved "legatgravsteder".
Der er f0lgende muligheder:
1. urne nedsat i faellesgrav uden markering
2. urne nedsat i graesplaene med flad sten over graven
3. kiste nedsat i faellesgrav uden markering
4. kiste nedsat i graesplaene med eller uden sten over graven
Da disse afsnit skal have en vis ensartethed, gaelder f0lgende regler for de ovennaevnte fire valgmuligheder:
1. Anonym faellesurnegrav uden sasrskilt markering: Urnen nedsaettes i graesplaenen ved mindestenen. Urnenedsasttelsen finder normalt sted uden familiens deltagelse.
• Her ma der ikke opsaettes gravsten.
• Blomster og kranse skal laegges pa pladsen ved mindestenen.
Urnegravsted, hvor urne er nedsat i graesplaenen: Stenen over graven skal vaere en
liggesten af granit og have malene: 40 x 50 cm. Liggestenen skal vaere finthugget og
med
2. indgraverede bogstaver. Glatpolerede sten og bronzebogstaver ma ikke anvendes.
• Liggestenens overflade skal vaere i niveau med graesplaenen, og nedlaegges
efter aftale med graveren.
• Man ma gerne iaegge blomster og kranse pa liggestenen, men ikke pa
grassplaenen.
•

Blomster ma ikke anbringes i vaser, kraemmerhuse eller lignende, men ved
henvendelse til graveren kan k0bes "forsvindingsvaser", som er den eneste
type vase, det er tilladt at anvende pa disse gravsteder.

•

Potteplanter eller holdere til levende lys ma ikke anbringes pa graesset omkring liggestenen. 0vrige pyntegenstande ma ikke anbringes.

•

Der ma ikke foretages tilplantning eller granpyntning.

3. Anonym faelleskistegrav uden saerskilt markering: Kisten nedsaettes i saerskilt
afsnit pa kirkegarden. Kistenedsaettelsen finder normalt sted uden familiens
deltagelse.
4. Kistegravsted, hvor kiste er nedsat i graesplaenen med eller uden liggesten af
granit. Her gaelder samme regler som anf0rt under punkt 2.

§ 29

Begravelser og urnenedsasttelser pa kirkegarden kan normalt finde sted pa alle hverdage/!0rdage.

C. Ordensbestemmelser
§ 30

1)

Kirkegarden er ikke aflast.

2)

Kirkegarden er et offentlig omrade men samtidig et indviet sted, hvor der skal
vaere orden og fred.

3)

Erhvervsmaessigt arbejde pa kirkeglrden og dens gravsteder ma kun udf0res inden for normal arbejdstid.

4)

Intet arbejde ma udf0res pa kirkegarden og dens gravsteder pa en sadan made,
at det kan vaere til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

5)

Kirkegarden tilh0rende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter
endt brug straks saettes tilbage pa deres plads.

6)

Kirkegardens dige eller hegn og gravstedernes indhegning ma ikke gennembrydes.

7)

Kirkegardens lager skal holdes lukkede.

8)

Hunde skal f0res i snor, efterladenskaber fjernes omgaende.

9)

Cykling pa kirkegarden er ikke tilladt.

10)

K0rsel med motork0ret0j pa kirkegarden ma kun forega i kirkens eller kirkegardens aerinde eller med menighedsradet saerskilte tilladelse.

11)

Nummerpaele pa gravstederne er kirkegardens ejendom og ma ikke flyttes eller
fjernes.

12)

Ukrudtbekasmpende kemiske midler ma ikke anvendes pa kirkegarden.

13)

Der ma ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelaegning pa gravsteder eller andre arealer.
Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegarden eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder
og lignende kan medf0re erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Stk. 3. Graveren er forpligtet til at patale enhver kraenkelse af kirkegardens orden og
fred og til at indberette kraenkelser af naervaerende Ordensbestemmelser til menighedsradet.

Takstbladet (afsnit D - §§ 31 til 37) er fastsat af Skanderborg provstiudvalg.

- u j o . den
A
menighedsrad,

menighedsradets formand

Godkendt af Skanderborg provstiudvalg, den

