Vedtægt
For

Risbjerg Kirkegård

I. Bestyrelsesforhold
§ 1.
Stk. 1.
Risbjerg Kirkegård er fælles kirkegård for alle sognene i Hvidovre kommune
(kirkegårdsdistriktet). Kirkegården ejes af Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks
kirker.
Stk. 2.
Kirkegården bestyres og ledes efter reglerne i nærværende vedtægt af et fællesudvalg, benævnt kirkegårdsbestyrelsen, bestående af tre medlemmer fra
hvert menighedsråd i kirkegårdsdistriktet, valgt af disse.
Valget foretages på menighedsrådenes konstituerende møder. Kirkegårdsbestyrelsen fungerer indtil en ny kirkegårdsbestyrelse har konstitueret sig efter næste
menighedsrådsvalg.
Stk. 3.
Kirkegårdsbestyrelsen er overfor menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet ansvarlig for, at kirkegården drives i overensstemmelse med de i lovgivningen
fastsatte bestemmelser og de i nærværende vedtægt angivne regler.
Stk. 4.
Risbjerg Sogns Menighedsråd repræsenterer normalt menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet i forhold til kirkegårdsbestyrelsen.
Dette medfører at:
a) Kirkegårdens midler administreres over Risbjerg Sogns Kirkekasse. Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder og administrerer budget for kirkegården.
Regnskab og budget for kirkegården godkendes af kirkegårdsbestyrelsen og
optages på Risbjerg Sogns Kirkekasses regnskab resp. budget.
Det skal af Risbjerg Sogns Kirkekasses regnskab resp. budget klart fremgå
hvilken del der hidrører fra Risbjerg Kirkegård.
Alle regnskabsbilag vedrørende kirkegården attesteres af kirkegårdsbestyrelsens formand.
b) Risbjerg Sogns Menighedsråd foretager, efter beslutning i kirkegårdsbestyrelsen, den formelle ansættelse resp. afskedigelse af sådant personale på kirkegården, som ifølge deres ansættelsesforhold skal ansættes af et menighedsråd.
c) Sager vedrørende kirkegården, som skal behandles af andre myndigheder,
sendes via Risbjerg Sogns Menighedsråd.

d) Alle spørgsmål vedrørende ejendomsforhold afgøres af kirkegårdsdistriktets
menighedsråd efter indstilling fra kirkegårdsbestyrelsen, beslutning meddeles
kirkegårdsbestyrelsen til videre foranstaltning.
Stk. 5.
Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder takstregulativ for kirkegården, dette sendes
til høring i kirkegårdsdistriktets menighedsråd, idet disse dog kun kan gøre
indsigelse mod principielle ændringer. Herefter forelægges takstregulativet
Provstiudvalget til stadfæstelse.
Stk. 6.
Beslutning om større anlægsetableringer og ændringer på kirkegården kræver
tilslutning fra menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet. Om nødvendigt kan sagen gøres til genstand for behandling i et fælles menighedsrådsmøde. For et
sådant møde gælder, at beslutning kun kan træffes såfremt alle menighedsråd
hver for sig tager stilling, medmindre alle vedkommende er enige i, at sagen
afgøres på det fælles møde.
Samme fremgangsmåde følges, såfremt det af kirkegårdsbestyrelsen udarbejdede og godkendte regnskab og budget ikke af Risbjerg Sogns Menighedsråd
optages på Risbjerg Kirkekasses regnskab resp. budget.
Stk. 7.
Opstår der tvivl om kirkegårdsbestyrelsens eller Risbjerg Sogns Menighedsråds administration af kirkegården, kan sagen gøres til genstand for behandling
efter reglerne i nærværende vedtægts § 1 stk. 6.
Tvivlsspørgsmål kan til enhver tid indankes for de kirkelige myndigheder af et
eller flere af kirkegårdsdistriktets menighedsråd.
§ 2.
Stk. 1.
Efter menighedsrådsvalg afholder den nye kirkegårdsbestyrelse konstituerende
møde. Det konstituerende møde indkaldes af den afgående formand. Dette
gælder, uanset om den afgående formand er valgt til den nye kirkegårdsbestyrelse. Det konstituerende møde afholdes senest 10 dage efter starten på menighedsrådenes funktionsperiode.
Stk. 2.
På det konstituerende møde vælger kirkegårdsbestyrelsen formand, næstformand og protokolfører. Valgene gælder for kirkegårdsbestyrelsens funktions-

periode. Valget af formand ledes af den afgående formand. Herefter overtager
den valgte kirkegårdsbestyrelsesformand mødeledelsen.
Stk. 3.
Risbjerg Sogns Menighedsråds kasserer er kasserer for kirkegården som følge
af bestemmelserne i § 1 stk. 4. Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder regulativ for
den del af kassererens arbejdsområde der vedrører kirkegården.
Stk. 4.
Kirkegårdsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der tilstilles kirkegårdsdistriktets menighedsråd til orientering.
Stk. 5.
Kirkegårdsbestyrelsens beslutninger refereres i protokol. Referat af alle møder
tilstilles kirkegårdsdistriktets menighedsråd til orientering.
II. Kirkegårdsværge
§ 3.
Stk. 1.
Kirkegårdsbestyrelsen vælger, på menighedsrådenes vegne, i eller udenfor sin
midte en kirkegårdsværge. Valget gælder for kirkegårdsbestyrelsens funktionsperiode.
Stk. 2.
For kirkegårdsværgen udarbejdes et regulativ af kirkegårdsbestyrelsen, dette
stadfæstes af overtilsynet.
III. Personale
§ 4.
Stk. 1.
Til den daglige ledelse af kirkegården ansættes en kirkegårdsleder efter reglerne i nærværende vedtægts § 1 stk. 4 b og c.
Stk. 2.

Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder regulativ for kirkegårdslederen, dette medunderskrives af Risbjerg Sogns Menighedsråd ifølge nærværende vedtægts § 1
stk. 4 c. Regulativet stadfæstes af tilsynet.
§ 5.
Til kirkegårdens daglige drift ansætter kirkegårdslederen den fornødne medhjælp efter reglerne i hans regulativ.
§ 6.
Til kirkegårdskontorets drift ansættes det nødvendige kontorpersonale af kirkegårdsbestyrelsen. Er ansættelsesforholdet af en sådan art, at vedkommende
skal ansættes af et menighedsråd, finder reglerne i nærværende vedtægts § 1
stk. 4 b og c anvendelse. Stillingsbeskrivelse udarbejdes af kirkegårdsbestyrelsen.
§ 7.
Besværinger over kirkegårdslederen eller over det ved kirkegården ansatte personale rettes til kirkegårdsbestyrelsen gennem kirkegårdsværgen.
IV: Kirkegårdskontoret
§ 8.
Stk. 1.
Kirkegårdslederen opbevarer på kirkegårdens kontor det ene eksemplar af kirkegårdskortet og fører hovedeksemplaret af kirkegårdsprotokollen. Det andet
eksemplar af kortet opbevares hos kirkegårdsværgen, der ligeledes fører duplikat-protokollen.
Stk. 2.
I protokollen indføres de begravede personers navn, stilling, sidste bopæl, dato
og år for fødsel, død og begravelse, gravens afdeling og nummer, tidsrummet
for hvilket brugsretten er erhvervet, samt navn og bopæl på indehaveren af
brugsretten til gravstedet.
Stk. 3.
Mindst een gang årlig skal gravene på kirkegården sammenholdes med begge
eksemplarer af kort og protokoller og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges.

§ 9.
Henvendelse om erhvervelse af gravsteder og om nedsættelse af kister eller
urner i nye såvel som ældre gravsteder, samt om fornyelse af gravsteder sker til
kirkegårdslederen (kirkegårdskontoret).
§ 10.
Stk. 1.
På ethvert gravsted udsteder kirkegårdslederen og kirkegårdsværgen et begravelsesbrev i original og genpart. Originalen udleveres til gravstedserhververen,
medens genparten opbevares på kirkegårdskontoret. Påtegninger på gravstedsbrevet skal påføres genparten.
Stk. 2.
Enhver, der erhverver gravsted på kirkegården, kan uden betaling få udleveret
et eksemplar af nærværende vedtægt.
V. Ret til gravpladser.
§ 11.
Stk. 1.
Kirkegårdsdistriktets til folkekirken hørende beboere samt udenfor distriktet
boende folkekirkemedlemmer, der enten har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården eller på særlig måde har været knyttet til kirkegårdsdistriktet, har ret til ved deres død at få gravsted udlagt på kirkegården. Såfremt
den afdøde var gift eller samboende, kan gravplads til den efterlevende, om
ønskes, udlægges umiddelbart ved siden af gravpladsen for den afdøde, såfremt
forholdene tillader dette. Den efterlevende bevarer retten til den udlagte gravplads uanset han eller hun dør i eller udenfor kirkegårdsdistriktet, og selv om
dødsfaldet først indtræder efter udløbet af fredningstiden. I sidstnævnte tilfælde
må der dog ved fredningstidens udløb betales for fornyelse af gravstedet efter
de derom fastsatte regler.
Stk. 2.
Ønskes gravstedet udlagt med flere gravpladser end forannævnte, eller ønskes
det bevaret udover fredningstiden fra den længstlevendes begravelse, skal dette
ønske såvidt muligt og indenfor rimelighedens grænser imødekommes.

Stk. 3.
Samme ret som anført i denne paragrafs 1. og 2. stk. har kirkegårdsdistriktets
beboere, der ikke tilhører folkekirken, jfr. herved takstregulativet.
Stk. 4.
Andre personer kan med kirkegårdsbestyrelsens samtykke erhverve og få fornyet gravsteder, når pladsforholdene skønnes at tillade det.
Stk. 5.
Under samme forudsætninger som denne paragrafs stk. 4 kan gravsteder erhverves på een gang for flere fredningsperioder efter kirkegårdsbestyrelsens
nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfælde.
Stk. 6.
Til erhvervelse af gravsted udover et tidsrum af 100 år kræves stiftsøvrighedens samtykke.
VI. Gravpladser
§ 12.
Stk. 1.
Ethvert gravsted skal være forsynet med mærkepæl der henviser til gravstedets
nummer i den pågældende afdeling på kirkegårdskortet og i protokollen.
Mærkepælen er kirkegårdens ejendom.
Stk. 2.
Særlige bestemmelser for de enkelte afdelinger på kirkegården fastsættes af
kirkegårdsbestyrelsen.
§ 13.
Stk. 1.
En gravplads for voksne skal være 2,50 x 1,20 m og graven skal være så dyb,
at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget regnet fra kirkegårdens overflade.
Stk. 2.
I afdelinger for børnebegravelser skal gravpladsens størrelse være 1,25 x 0,80
m. I afdelinger for børnebegravelser må ikke nedsættes kister, hvis længde
overstiger 1,25 m.

Stk. 3.
Kister med dødfødte eller spæde børn kan, hvor forholdene taler derfor, med
kirkegårdslederens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.
Stk. 4.
Et urnegravsted skal være mindst 1 m2. Der skal være mindst 0,50 m jord over
urnen regnet fra kirkegårdens overflade.
Stk. 5.
Urner kan nedsættes i familiegravsteder.
Stk. 6.
Ved urnebegravelser skal sædvanligvis benyttes en af de almindeligt anvendte
urner af forgængeligt materiale. Ønskes der anvendt en urne af materiale, som
må antages ikke at gå til grunde i løbet af den almindelige fredningsperiode,
skal fredningstiden være mindst to normale fredningsperioder og takst i den
anledning betales i overensstemmelse med takstregulativet.
Stk. 7.
Begravelse i dobbelt dybde kan finde sted efter en gravstedserhververs ønske.
Begravelse i dobbelt dybde skal da ske ved første begravelse, og takst derfor
betales i overensstemmelse med takstregulativet.
Stk. 8.
Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retning øst-vest skal så
vidt muligt bevares.
§ 14.
Stk. 1.
Fredningstiden for kistegrave er 30 år, jfr. dog § 14 stk. 4.
Fredningstiden for børnegrave (0 til 2 år) er 10 år.
Fredningstiden for børnegrave (2 til 9 år) er 15 år.
Fredningstiden for urnegrave er 10 år, jfr. dog § 13 stk. 6.
Stk. 2.
Ved enhver begravelse i et tidligere erhvervet gravsted skal det, hvis der ikke
er fuld fredningsperiode tilbage af den tid, for hvilket gravstedet er erhvervet,

fornyes for så lang tid, at hele gravstedet er erhvervet for mindst et til fredningstiden svarende tidsrum.
Stk. 3.
Ved begravelse i et tidligere benyttet gravsted skal eventuelle gravsten forinden graven kastes, fjernes af gravstedsejeren indtil graven igen er jordet.
Sker dette ikke, er kirkegården berettiget til at sætte eventuelle sten i depot for
gravstedsejerens regning og risiko.
Stk. 4.
Anvendes zink- eller egetræskister skal gravstedet være erhvervet eller fornyet
for mindst to fredningsperioder.
Stk. 5.
Brugsretten til murede over- eller underjordiske grave skal erhverves for 100
år.
Stk. 6.
Brugsretten til et gravsted kan kun undtagelsesvis fornyes for en kortere periode end 10 år og aldrig under 5 år.
Stk. 7.
Hvor flere gravpladser er sammenlagt, skal disse som regel fornyes således, at
brugsretten til dem udløber samtidig.
Stk. 8.
Når den tid, for hvilket et gravsted er erhvervet, er ved at udløbe, og retten til
gravstedet ønskes fornyet, må gravstedets indehaver i rette tid henvende sig til
kirkegårdskontoret derom. Sker dette ikke, og ej heller efter påmindelse fra
kirkegårdskontoret til gravstedets indehaver efter den kontoret bekendte adresse, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå tilfalder kirkegården.
Stk. 9.
Gravstedsbrugeren kan dog inden 4 uger efter brugsrettens ophør fjerne planter
m.m. samt gravsten, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet
afleveres i planeret stand.
Stk. 10.

Ingen ret til et gravsted kan udover een fredningsperiode fra sidst stedfundne
begravelse gælde længere end så lang tid, som kirkegården består som sådan,
uanset for hvor langt et tidsrum gravstedet er erhvervet.
Stk. 11.
Intet familiegravsted kan uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke udlægges med
flere end 4 gravpladser.
Stk. 12.
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet,
regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 31. december.
Stk. 13.
For erhvervelse og fornyelse af gravsteder gælder de i særskilt regulativ anførte takster. Beboere i kirkegårdsdistriktet samt personer med særlig tilknytning
til dette, og som i begge tilfælde er medlem af folkekirken, har ret til gratis
gravsted i første fredningsperiode, men ønskes et gravsted fornyet, betales de i
henhold til takstregulativet gældende beløb.
Stk. 14.
Ved erhvervelse eller fornyelse af gravsteder udover en normal fredningsperiode skal gravsteders vedligeholdelse sikres ved henlæggelse af en dertil tilstrækkelig kapital.
Stk. 15.
Intet gravsted kan overdrages til andre uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke.
Stk. 16.
Hvor det findes fornødent af hensyn til kirkegårdens regulering, kan kirkegårdsbestyrelsen med overtilsynets samtykke uden erstatning foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage sådanne eller dele deraf, når fredningstiden er udløbet.
Stk. 17.
Flytning af gravsatte kister vil kun i særlige tilfælde kunne finde sted og må
kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet.
Stk. 18.

Flytning af urner vil kun i særlige tilfælde kunne finde sted og må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkegårdsbestyrelsen. Kirkegårdsbestyrelsens beslutning kan indbringes for kirkeministeriet.
§ 15.
Stk. 1.
Hvor gravstedsindehaveren selv har ren- og vedligeholdelsen, er han pligtig til
selv eller ved andre at holde gravstedet og alt, hvad der derpå findes, i sømmelig og velplejet stand og fri for ukrudt, således at det til enhver tid er kirkegården værdigt.
Stk. 2.
I tilfælde af, at gravstedsindehaver ikke holder gravstedet i sømmelig stand og
i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser, kan kirkegårdsbestyrelsen
tilpligte vedkommende at overdrage ren- og vedligeholdelsen til kirkegården
for den for ren- og vedligeholdelse gældende årlige takst. Hvis gravstedsindehaveren eller den, til hvem han har overdraget ren- og vedligeholdelsen af
gravstedet, ikke overholder bestemmelserne herfor, og et ham, forsåvidt hans
opholdssted er kirkegårdsbestyrelsen bekendt, i den henseende givet påbud ikke hjælper inden 4 uger, kan kirkegårdsbestyrelsen for hans regning lade gravstedet enten tilså eller grusbelægge. Det tilkommer kirkegårdsbestyrelsen at
afgøre, hvorvidt et gravsted er sømmeligt ren- og vedligeholdt. Gravpladsen i
et sådant gravsted må dog ikke tages i fornyet brug før udløbet af det tidsrum,
for hvilket gravstedet er erhvervet.
Indehaveren af et sådant gravsted kan påny overtage ren- og vedligeholdelsen
af dette mod at erstatte kirkegården de med tilsåning eller grusbelægning forbundne omkostninger.
Stk. 3.
For beskadigelser, forårsaget ved naturbegivenheder eller vold, på gravsten,
indhegning, beplantning eller andet på gravstedet anbragt, og som tilhører
gravstedets indehaver, har kirkegården intet ansvar.
§ 16.
Gravstedsindehaveren kan få ren- og vedligeholdelsen af gravstedet overtaget
af kirkegården for den tid, for hvilket gravstedet indehaves, mod betaling af et
beløb een gang for alle. Dette beløb, samt beløb der betales for flere fredningsperioder på en gang, jfr. vedtægtens § 14 stk. 14., oplægges blandt stiftsmid-

lerne, medmindre der efter ansøgning til kirkeministeriet meddeles tilladelse til
anden anbringelse.
§ 17.
Det er ikke tilladt kirkegårdslederen eller andre ved kirkegården ansatte personer mod betaling at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse.
VII. Ændring og ikrafttræden
§ 18.
Denne vedtægt kan ændres efter forslag fra et af menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet eller fra kirkegårdsbestyrelsen. Ændring kræver tilslutning fra
alle menighedsråd i kirkegårdsdistriktet. Ved eventuelt fælles menighedsrådsmøde følges reglerne i nærværende vedtægts § 1 stk. 6.
Ændringer af vedtægten skal godkendes af overtilsynet.
§ 19.
Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 1978. Samtidig ophæves Vedtægt for
Risbjerg Kirkegård af 15. august 1965 samt alle tidligere aftaler mellem menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet om kirkegårdens bestyrelse.
Således vedtaget på kirkegårdsbestyrelsens møde mandag den 28. februar
1977. Ændringer vedtaget af kirkegårdsbestyrelsen den 5. maj 1993 og 28.
marts 2000.
B. Grøn-Iversen
Formand for kirkegårdsbestyrelsen
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