VEDTÆGT
for
ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE
Gældende fra 10. februar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

LEDELSE OG ADMINISTRATION
§1
Århus Kommune administrerer 2 kirkegårde:
Nordre Kirkegård
Vestre Kirkegård
På Vestre Kirkegård er der krematorium og kolumbarium.
Ovennævnte kirkegårde og krematorium bestyres af Århus Kommune, Magistratsafdelingen, hvorunder kirkegårdene hører.
§2
Kirkegårdene administreres af Natur og Miljø, Århus Kommunes Kirkegårde, i henhold til denne vedtægt samt i overensstemmelse med kirkelovene og instrukser, herunder betalingsreglement, som godkendes af byrådet.
DØDSFALD
§3
Reservation af tid til højtideligheder i kommunens kapeller skal afgives senest 2 hverdage før højtideligheders afholdelse.
Ved anmeldelse af dødsfald skal godkendt dødsanmeldelse fra begravelsesmyndigheden være Århus Kommunes Kirkegårde i hænde senest 2 hverdage før højtideligheders afholdelse i kommunens kapeller.
Kistebegravelse fra kirke, plejehjem og lignende skal tidsmæssigt anmeldes som
ovenfor beskrevet.
Kommunens kapeller er lukkede for afholdelse af højtideligheder på søn- og helligdage samt 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Kistebegravelser kan
ikke finde sted på de kommunalt administrerede kirkegårde på nævnte dage.
Bestemmelser om tidspunkter for højtideligheders afholdelse i kapellerne og begravelser udefra fastsættes af Århus Kommunes Kirkegårde. Tidspunkterne for højtideligheders afholdelse i kapellerne er for tiden fra mandag - lørdag fra kl. 9.30 til kl.
15.30 for bisættelser, og for begravelser indtil kl. 13.30.
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§4
Begravelser og bisættelser skal finde sted inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen. Århus Kommunes Kirkegårde kan med tilladelse fra Embedslægen dispensere fra gældende tidsfrister.
Kremation eller begravelse må ikke foretages før påtegnet dødsanmeldelse fra begravelsesmyndigheden foreligger.
§5
Modtagelse af kister i kirkegårdskapellerne kan finde sted inden for normal arbejdstid.
Efter aftale kan der udleveres kode eller nøgle til kapellerne, så modtagelse også kan
ske uden for normal arbejdstid.
§6
Kister skal, så vidt det er muligt, være anmeldt til modtagelse i kapel i god tid forinden ankomsten. Kisten skal i forvejen være forsynet med tydeligt navn og cpr.nr. på
afdøde samt navn på bedemand/familie.
Kister, der ikke er påført navn og cpr.nr. på afdøde samt navn på bedemand/familie
modtages ikke i kapellerne.
§7
Kister må kun i ganske særlige tilfælde åbnes på kirkegårdene, og kun ved tilstedeværelse af en repræsentant fra Århus Kommunes Kirkegårde.
§8
Århus Kommunes Kirkegårde yder borgerne fornøden vejledning i spørgsmål vedrørende begravelser, bisættelser og urnenedsættelser.
Endvidere modtages bestillinger på anlægning og beplantning af gravsteder, ren- og
vedligeholdelse, grandækning, plantning af årstidens blomster samt anbringelse af
buketter og kranse m.v. på minde- og højtidsdage.

KIRKEGÅRDE
§9
Nordre og Vestre kirkegårde vedligeholdes og administreres i overensstemmelse med
de gældende bestemmelser og i henhold til aktuel Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde jf. nedennævnte afsnit.
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På ovennævnte kirkegårde, som i henhold til tilladelse fra kirkeministeren efter de
særlige regler herom administreres af en særlig afdeling under Århus Kommune,
kommer loven til anvendelse med de fravigelser, der indeholdes i denne af kirkeministeriet godkendte vedtægt.
§ 10
Magistratsafdelingen kan beslutte, at andre gravsteder og monumenter end de, der registreres som særligt bevaringsværdige i henhold til Bekendtgørelse herom, efter erhvervelsesperiodens udløb, bevares for Århus Kommunes regning.
Anerkendte frihedskæmpergrave samt soldater- og flygtningegrave kan ikke nedlægges uden Kirkeministeriets tilladelse.
GRAVSTEDER
§ 11
Henvendelse om erhvervelse af selvstændigt kiste- eller urnegravsted sker normalt direkte til kirkegårdene, men undtagelsesvis kan henvendelse foretages til Århus Kommunes Kirkegårde.
I forbindelse med erhvervelse af selvstændigt kiste- eller urnegravsted udstedes begravelsesbrev til erhververen, indeholdende oplysninger om rettigheder og forpligtelser i regulativ eller klausul.
Brugsret til gravsted kan tilkomme flere personer i forening, jf. Kirkeministeriets cirkulære om brugsret til gravsteder.
§ 12
Et kistegravsted for voksne skal mindst være 3 m2, og begravelse finder sted i enkelt
dybde.
I ganske særlige tilfælde kan begravelse finde sted i ekstraordinær dybde.
En kiste skal altid nedsættes så dybt, at der mindst er 1 m jord over kisten.
I enkelt kistegravsted kan der ud over 1 kiste nedsættes indtil 8 urner inden for en 10årig periode efter kistenedsættelse, alt efter kistegravstedets størrelse.
Et urnegravsteds mindstemål vil være 1 m2, og nedsættelse af urne kan kun finde sted
i enkelt dybde.
En urne skal altid nedsættes så dybt, at der mindst er 0,5 m jord over urnen.
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§ 13
I forbindelse med dødsfald stilles en kiste- eller urnegrav til rådighed i fredningsperioden.
En eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner kan, hvis det ønskes, få
nabogravpladsen stillet til rådighed i samme periode, d.v.s. regnet fra l. dødsfald.
En eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner kan ved dødsfald og efterfølgende kremation nedsættes i samme urnegrav.
Brugsretten regnes fra den l. januar efter erhvervelse og udløber den 3l. december i
det år, i hvilket gravstedet hjemfalder.
Ved begravelse kan kiste- eller barnefællesgrav stilles til rådighed og ved bisættelse
kan urnefællesgrav stilles til rådighed i fredningsperioden.
I fællesgrave kan der ikke reserveres plads for sidst afdøde ægtefælle eller registreret
partner ved siden af først afdøde.
Gravsteder kan højst erhverves for 50 år, dog ikke længere end kirkegården består
som sådan. Magistratsafdelingen kan efter ansøgning tillade længere åremål.
I det nævnte tilfælde skal det samtidig klausuleres på gravstedet, at Århus Kommunes
Kirkegårde mod gældende engangsbetaling skal varetage den fulde ren- og vedligeholdelse af gravstedet regnet fra erhvervelse og i hele den erhvervede periode.
Ved betaling i forbindelse med erhvervelse af gravsted gælder de til enhver tid i betalingsreglementet fastsatte takster.
Traditionelle urnegravsteder der er reserverede før dødsfald skal anlægges og vedligeholdes af køberen efter almindeligt gældende regler.
Traditionelle kistegravsteder der er reserverede før dødsfald skal først vedligeholdes
efter anlægning. Anlægning foretages efter ønske eller senest i forbindelse med dødsfald.
§ 14
Retmæssig(e) ejer(e) af gravsted må selv i rette tid sørge for fornyelse af brugsretten
til gravstedet, såfremt vedkommende til den tid ønsker fornyelse.
Århus Kommunes Kirkegårde vil, så vidt det er muligt, fremsende påmindelse medio
september måned om brugsrettens udløb i det aktuelle år.
Ved fornyelse af kiste- og urnegrave uden forbindelse med dødsfald skal fornyelsesperioden løbe over et åremål, der er deleligt med 5.
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I kistegravsteder kan urner nedsættes mod, at der om fornødent erhverves 10 års
brugsret af gravstedet.
I kistegravsted nedsættes kiste mod, at der om fornødent erhverves 20 års brugsret af
gravstedet.
Brugsretten til ethvert gravsted kan fornyes, med mindre fornyelsen vil hindre en mulig ønsket og godkendt regulering af kirkegårdens anlæg.
Retten til at foretage yderligere begravelse i et gravsted, der er omfattet af en godkendt reguleringsplan, ophører, når der er forløbet en fredningsperiode efter den senest forud for planens godkendelse foretagne begravelse, uanset om brugsretten til
gravstedet måtte være erhvervet for et længere tidsrum.
Kiste- og urnegrave kan højst fornyes for 50 år fra fornyelsesdagen, dog ikke længere
end kirkegården består som sådan. Magistratsafdelingen kan efter ansøgning tillade
længere åremål.
Ved fornyelse af brugsretten samt ved nedsættelse i gravstedet, kan begravelsesbrevet
afleveres til påtegning hos Århus Kommunes Kirkegårde.
Gravpladser i kiste-, barne- og urnefællesgrave kan ikke fornyes.
For så vidt et gravsted ønskes fornyet ud over 20 år, skal det samtidig klausuleres, at
kirkegården mod gældende engangsbetaling skal varetage den fulde ren- og vedligeholdelse af gravstedet i hele fornyelsesperioden.
Fornyelsestakster er ens for voksne og børn.
Ved betaling i forbindelse med fornyelse af gravsted gælder de til enhver tid i betalingsreglementet fastsatte takster.
Ved udløbet af den tid, for hvilken et gravsted er erhvervet, kan vedkommende, som
har brugsret til gravstedet, fjerne de anbragte monumenter, planter m.m. Sker dette
ikke inden 4 uger efter udløb, tilfalder monumenter m.m. Århus Kommunes Kirkegårde.
§ 15
Visse gravstedsområder på kirkegårdene er for tiden belagt med klausuler for at opnå
ensartethed i gravstedernes udseende.
Disse klausuler kan ændres af Magistratsafdelingen, såfremt det senere måtte vise sig
hensigtsmæssigt.
§ 16
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Indretning af mausoleum, gravkammer samt nedbæring i grav af kiste eller urne kan
kun foretages efter særlig tilladelse fra Magistratsafdelingen.
Jf. cirkulære af 15. maj 1914 fra ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om
indretning og benyttelse af gravkamre på kirkegårde.
§ 17
Brugsretten til gravsted kan ikke uden Århus Kommunes Kirkegårdes medvirken
overdrages til anden person.
Er en person, hvis nærmeste efterladte er umyndige børn, som på grund af dødsfaldet
midlertidigt er uden værge, begravet i et gravsted, der erhverves i forbindelse med
dødsfaldet, har børnenes nye værge - og børnene selv, hvis de forinden bliver myndige - ret til inden 1 år efter begravelsen at kræve, at brugsretten overføres til børnene.
Den, der havde erhvervet brugsretten til gravstedet, har i så fald krav på at få godtgjort sine udgifter til gravstedets erhvervelse og anlæggelse. Disse regler gælder dog
ikke, hvis børnene alle er over 15 år og har givet deres tilslutning til, at brugsretten
blev tillagt erhververen.
Overdragelsesblanket skal underskrives af både gravstedsoverdrager(e) og gravstedsmodtager(e), og påtegning skal finde sted ved Århus Kommunes Kirkegårde og så
vidt muligt på tidligere udstedt begravelsesbrev.
§ 18
Ved permanent anbringelse af urner i kolumbarium, erhverves pladsen mod betaling
for mindst 10 år og kan derefter fornyes for perioder, der er delelige med 5 år.
Der kan højst disponeres over plads i kolumbariet i 25 år uden Magistratsafdelingens
tilladelse.
Midlertidig opbevaring af urner ud over 1 år kan kun finde sted efter ansøgning.
GRAVSTEDERS INDHEGNING OG BEPLANTNING
§ 19
På Nordre og Vestre Kirkegårde foretages obligatorisk hækplantning ved kirkegårdens foranstaltning.
Såfremt der ønskes andet end levende hegn om gravsteder, må særlig tilladelse indhentes hos Århus Kommunes Kirkegårde inden etablering.
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§ 20
Plantning på gravsteder med træer og sirplanter er tilladt.
Beplantninger må dog ikke række ud over vedkommende gravsteds grænser, og Århus
Kommunes Kirkegårde kan fordre træer over 1,5 meters højde beskåret, nedkappet eller fjernet, hvis de ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder og disses beplantninger.
Visse gravgårde og gravsteder er underlagt klausuler.
Private gartnere og andre, der påtager sig arbejder på gravsteder, må forinden arbejdets påbegyndelse indhente tilladelse hertil hos Århus Kommunes Kirkegårde. Tilladelsen er gældende for et år ad gangen, regnet fra 1. april til 31. marts. Forinden
nævnte tilladelse kan udstedes, må vedkommende forevise fornøden fuldmagt fra
gravstedsejeren.
Såfremt der forårsages skade på kirkegårdene under udførelse af ovennævnte arbejder
skal skaden udbedres for skadevolderens regning efter Århus Kommunes Kirkegårdes
anvisning.
Stenhuggere, private gartnere og andre må kun udføre arbejde på gravsteder i den for
kirkegårdens mandskab normale arbejdstid.
Det er ikke tilladt private gartnere at benytte de på kirkegården anbragte affaldskasser,
men henvises til oplagssteder for jord, sten og andet affald.
§ 21
Efter foretagelse af begravelse eller urnenedsættelse i selvstændigt ikke-klausuleret
traditionelt gravsted skal brugsretindehaveren lade gravstedet istandsætte og tilplante.
GRAVMINDER
§ 22
Monument, mindesten eller kors skal være af passende materiale og størrelse og funderes så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved færdsel på tilstødende gravsteder.
Århus Kommunes Kirkegårdes godkendelse til anbringelse af monument m.v. skal altid indhentes ved henvendelse på kirkegårdens kontor.
Monumenter m.v. som ved deres størrelse, form og materiale vil virke skæmmende og
dominerende, eller hvis inskription vil anses for upassende, kan af Århus Kommunes
Kirkegårde nægtes opstillet, og såfremt dette alligevel skulle være sket, kræves fjernet.

9

Århus Kommunes Kirkegårde har intet ansvar, såfremt monument eller andet på gravstedet ødelægges, bortfjernes eller beskadiges ved naturbegivenheder, hærværk eller
vold.
BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER
§ 23
Fredningsperiode for kistebegravelse på de 2 kommunalt
administrerede kirkegårde er 20 år, hvilket er mindstekrav ifølge Lov om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde (§ 13 i LBK nr. 77 af 2/2 2009).
For urner er fredningsperioden 10 år, hvilket er mindstekravet i ovennævnte Lov.
Fredningsperiode ved kistebegravelse af børn indtil 2 år, er fastsat til 10 år.
Ved gravkastning, hvorunder gravning, dækning, tildækning på den opgravede jord,
udbringning af kranse og fjernelse af evt. gravhøj hører, udføres arbejdet udelukkende
af kirkegårdens mandskab.
Nedgravning af dødfødte fostre (aborter) på kirkegårde finder sted i henhold til cirkulære af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding samt cirkulære nr. 9655 af 1.
marts 2002 fra Kirkeministeriet.
Ved kremation og urnenedsættelse udføres arbejdet ligeledes af kirkegårdspersonalet.
Kister, der helt eller delvis er fremstillet af kunststoffer eller andet miljøskadeligt materiale, må ikke anvendes og kan af Århus Kommunes Kirkegårde afvises til jordfæstelse.
Indehaver af brugsret til gravsted, på hvilket der måtte være anbragt monument eller
gravstedsgitter, er pligtig til - efter påbud fra Århus Kommunes Kirkegårde - at lade
monument eller gravstedsgitter fjerne, så man uden fare for nedstyrtning m.m. kan
grave i gravstedet.
Ved kremation afgør Århus Kommunes Kirkegårde om kister er egnet til brænding,
idet kister, der helt eller delvis består af plastik, bly, jern eller andre ikke egnede materialer, kan blive afvist.
Askeurners beskaffenhed skal godkendes af Århus Kommunes Kirkegårde.
Flytning af nedsatte kister kan kun finde sted efter Stiftets tilladelse.
Flytning af nedsatte urner kan kun finde sted efter ansøgning til Århus Kommunes
Kirkegårde, som på vegne af Magistratsafdelingen behandler ansøgningen.
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Afgørelser om flytning af urner træffes efter Kirkeministeriets vejledning om flytning
af lig og urner. Ankeinstans i urneflytningsspørgsmål er Kirkeministeriet.
For ovennævnte tjenesteydelser gælder de til enhver tid i betalingsreglementet fastsatte takster.
REN- OG VEDLIGEHOLDELSE OG ANLÆG AF GRAVSTEDER
§ 24
Indehaver af brugsret til gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige ren- og vedligeholdelse i enhver henseende, således, at det til enhver tid i fredningsperioden og eventuelle efterfølgende fornyelsesperioder er i velplejet stand og fri
for ukrudt.
Såfremt indehaver af brugsret ikke sørger for gravstedets sømmelige stand, kan det
ryddes og tilsås med græs eller gruslægges for resten af den periode, som det er erhvervet for. Gravminder skal opbevares indtil brugsperiodens udløb.
Forinden et gravsted ryddes på grund af mispryd, skal indehaver af brugsret, så vidt
det er muligt, tilskrives om gravstedets manglende vedligeholdelse.
Århus Kommunes Kirkegårde kan påtage sig ren- og vedligeholdelse m.m. af gravstedet, årsvis eller for åremål, efter de regler der er fastsat af byrådet og mod forud betaling af de i betalingsreglementet fastsatte takster.
Indehaver af brugsret til et gravsted, som er sløjfet på grund af mispryd, kan lade
gravstedet genetablere ved kirkegårdens foranstaltning og mod betaling af de i betalingsreglementet fastsatte takster.
Det tilkommer Århus Kommunes Kirkegårde at afgøre, hvorvidt et gravsted er til
mispryd for kirkegården og omkringliggende grave.
Århus Kommunes Kirkegårde kan påtage sig anlægning af gravsteder mod betaling af
de i betalingsreglementet fastsatte takster.
Et gravsted må ikke anlægges, så det mispryder de omkringliggende gravsteder og
arealer.
Århus Kommunes Kirkegårde påser, at gældende bestemmelser overholdes.
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ORDENSBESTEMMELSER
§ 25
For opretholdelse af orden og fred på kirkegårdene, gælder de af Magistratsafdelingen, "Ordensbestemmelser for de kommunalt administrerede kirkegårde", til enhver
tid fastsatte regler.
Endvidere gælder ordensbestemmelser i Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, med de undtagelser, der indeholdes i denne af kirkeministeren
stadfæstede vedtægt.
Ordensbestemmelser vil være anbragt på tavler ved indgangene til kirkegårdene.
Regulativ for benyttelse af gravsteder, udarbejdet af Århus Kommunes Kirkegårde og
godkendt af Magistratsafdelingen vil være anført på udstedte begravelsesbreve.
SÆRLIGE BESTEMMELSER
§ 26
På Vestre Kirkegård er udlagt muslimsk begravelsesafsnit.
På Nordre Kirkegård er udlagt begravelsesafsnit til Romerskkatolsk Menighed samt et
jødisk afsnit.
Ved erhvervelse af brugsret til gravsteder i ovennævnte begravelsesafsnit samt nedsættelse heri er samme regler og takster gældende som for tilsvarende ydelser på øvrige dele af kirkegården.
Det Mosaiske Troessamfunds begravelsesplads i Århus er beliggende i Frederiks Alle.
Den sidste begravelse fandt sted i 1905, og der foretages ikke begravelser i arealet
fremover.
§ 27
Takster fastsættes af byrådet i et betalingsreglement, der udarbejdes af Århus Kommunes Kirkegårde og godkendes i Byrådet.
Betalingsreglementet indeholder grundtaksterne for erhvervelse og fornyelse af kisteog urnegravsteder, gravkastning for kister og urner samt takster for kremation og benyttelse af kapel.
Endvidere indeholder betalingsreglementet grundtakster for renholdelse.
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Ud over ydelser, der er omtalt i betalingsreglementet, udfører Århus Kommunes Kirkegårde gartneriske og andre arbejder på gravsteder mod betaling.
For ovennævnte ydelser beregnes priser, der giver dækning for indkøb af materialer,
arbejdsomkostninger samt administration.
§ 28
Århus Kommunes Kirkegårde og Magistratsafdelingens afgørelser i henhold til denne
vedtægt kan indbringes for Kirkeministeriet.
§ 29
Denne vedtægt træder i stedet for den af Kirkeministeriet godkendte vedtægt af 7. juli
2001.
Århus Byråd, den 10. februar 2010

P. b. v.

Nicolai Wammen
Borgmester

/

Godkendes.
Kirkeministeriet, den 18. maj 2010
P.M.V.

E.B.
Marjun Egholm
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Christian Mølgaard
Juridisk chef

