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Kirkegårdens bestyrelsesforhold.
§ 1.
Tilsyn
Otterup kirkegård tilhører Otterup kirke og bestyres af Otterup menighedsråd.
Et af menighedsrådet nedsat kirkegårdsudvalg varetager det overordnede tilsyn med kirkegården og
de bygninger, som hører kirkegården til.
Den af menighedsrådet valgte kirkeværge og kirkegårdsbestyrelse udfører sine funktioner i
samarbejde med og under tilsyn af kirkegårdsudvalget.
§ 2.
Ledelse
Den daglige overordnede ledelse af Otterup kirkegård, og ansatte ved kirkegården varetages af en af
menighedsrådet ansat kirkegårdsleder, der i samarbejde med kirkeværgen og kirkegårdsbestyrelsen
refererer til kirkegårdsudvalget.
Kirkegårdslederen træffes ved henvendelse på telefon, eller ved henvendelse til kirkegårdskontoret
Bakkevej 4 5450 Otterup. Kontoret har åben mandag til fredag fra 11.00 til 12.00.
Klager over personale ansat ved kirkegården eller klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til
kirkegårdslederen. Klager over kirkegårdslederen rettes til kirkeværgen.
§ 3.
Kirkegårdsleder opbevarer et eksemplar af kirkegårdskortet og fører 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
eksemplar af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller
skal forevises ved syn over kirkegården.
Stk. 3. I henhold til provstens godkendelse af 06.09.2005. Føres kirkegårdsprotokollen på EDB.
§ 4.
Leje af gravsteder m.m.
Henvendelse om leje af gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner i gravsteder, der i
forvejen indehaves, sker til kirkegårdskontoret, og ingen grav må kastes på kirkegården, medmindre
pladsen forud er anvist eller godkendt af kirkegårdslederen.
Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder, kan dette alene ske
med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.
Til enhver, som erhverver brugsret til et gravsted, udstedes der gravstedsbrev, og der vedlægges et
eksemplar af nærværende vedtægt.
Gravsteder: De enkelte gravsteders størrelse skal så vidt muligt være:
For kistegrave mindst 3 kvadratmeter. Gravens dybde skal være mindst 1,6 meter, således at der
bliver mindst 1meter jord over kistelåget regnet fra kirkegårdens overflade. Barnekister kan
nedsættes således at der er 60 centimeter jord over kistelåget.
Fredningstiden for kistegrave til voksne er 20 år. Fredningstiden for kistegrave til børn (Op til 10
års alderen) er fastsat til 10 år. Fredningstiden for urnegravsteder er fastsat til 10 år.
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Anvendes der kister af egetræ eller andet svært forgængeligt materiale fordobles fredningstiden, og
kisten nedsættes i dobbelt dybde.
Kister til begravelse må ikke helt eller delvis være fremstillet af plast, eller andet uforgængeligt
materiale. Plastikindsatse, ligposer og plastposer må ikke anvendes.
Urne nedsættes i en dybde af 80 centimeter, således at der er mindst 50 centimeter jord over urnen.
Askeurner kan kun nedsættes på kirkegården hvis de er udført i let forgængeligt materiale.
Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.
Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere
begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. Urnens placering angives i kirkegårdens protokol

§ 5.
Brugsretten
Brugsretten til et gravsted med en eller flere gravpladser for såvel kister som urner kan erhverves
efter ønske. For så vidt pladsen tillader det vil medlemmer af folkekirken selv kunne udvælge
gravplads efter de anvisninger som kirkegårdslederen giver. Menighedsrådet forbeholder sig også
ved fornyelse af brugsretten (lejemålet) ret til at forlange de for kirkegården fastsatte driftsplaner til
regulering og eventuelle servitutter respekteret.
Ved ophævelse af lejemålet (på grund af misligholdelse) før fredningstidens udløb ydes ingen
tilbagebetaling.
Forlods erhvervelse af brugsretten til et gravsted kan i særlige tilfælde finde sted for folkekirkens
medlemmer. Indtil ibrugtagningen udlægges gravstedet med perlesten og fra erhvervelsesdatoen at
regne betales der for renholdelse i henhold til kirkegårdens takstbestemmelser.
Brugsretten til et gravsted kan ikke overdrages til andre uden kirkegårdsbestyrelsens tilladelse. I et
gravsted kan nedsættes kister eller urner af gravstedslejerens nærmeste familie eller pårørende jvf.
dog den gældende lovgivning med hensyn til brugsrettens omfang og eventuelle overførsel ved arv.
§ 6.
Fornyelse/Nedlæggelse og regulering.
Gravsteder kan i almindelighed fornyes efter fredningstidens udløb.
Indehaveren af gravstedsretten, d.v.s. den person til hvem, der er udstedt gravstedsbrev, kan efter
aftale med kirkegårdskontoret få brugsretten forlænget, dog kun med mindst 5 år ad gangen.
Sker henvendelse om fornyelse ikke inden 3 måneder fra fredningstidens udløb, hjemfalder
gravstedet til kirkegården, tilligemed hvad der findes derpå.
Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 3 måneder efter brugsretten udløb fjerne planter m.m.
samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidigt fjernes og gravstedet afleveres i planeret
stand.
Fornyelse af gravsteder skal finde sted, hver gang der nedsættes kister i en gravplads, og fornyelsen
gælder det hele gravsted for et tidsrum på 20 år, for børn under 10 år 10 år.
Fornyelse af urnegravsteder (Undtagen fællesplæne uden markering) skal gælde 10 år for hele
gravstedet. (Gælder også for alm. kistegravsteder udlagt som urnegrave)
For fornyelsen betales den på det pågældende tidspunkt fastsatte takst for gravstedet, dog med
fradrag af det antal år, der er tilbage af den tidligere leje

Såfremt der ikke sker henvendelse om fornyelse af lejemålet, sender kirkegårdskontoret skriftlig
påmindelse om fornyelsen til indehaveren af gravstedsretten, såfremt adressen er kendt, Derudover
sættes på gravstedet et udløbsskilt, som bliver stående op til 3 måneder, hvorefter gravstedet sløjfes.
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Stk. 2. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger
fredningstiden fra den seneste stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre
kirkegårdens eventuelle reguleringer eller nedlæggelse.
Stk. 3. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående
gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløb af fredningstiden fra den seneste stedfundne
begravelse eller urnenedsættelse og kun som led i en godkendt regulering af kirkegården.
Stk. 4. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten på en gang for et åremål som
overstiger den alm. fredningstid kan kun ske med kirkegårdsbestyrelsens godkendelse.
Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger det dobbelte af
fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse.
Disse godkendelser vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved
indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.
§ 7.
Ret til gravsteder.
Enhver der ved sin død havde bopæl i Otterup sogn har ret til at blive begravet på Otterup
kirkegård.
Udenbys boende folkekirkemedlemmer der opfylder nedenstående bestemmelse, kan ved deres død
få udlagt gravsted på Otterup kirkegård.
1.
Ugifte, hvis forældre bor i sognet eller er begravet på Otterup kirkegård.
2.
Enker eller enkemænd, hvis tidligere ægtefælle ved sin død boede i Otterup sogn.
3.
Personer, som af plejehensyn er fraflyttet Otterup sogn.
4.
Personer, som inden for de sidste 2 år er fraflyttet Otterup sogn.
5.
Personer, som på særlig måde har haft tilknytning til Otterup sogn.
§ 8.
Nummer.
På ethvert gravsted anbringes et nummer svarende til kirkegårdskortet og protokollen. Nummeret
må ikke fjernes eller flyttes fra gravstedet, og bortkomne numre fornyes af kirkegården for
gravstedslejerens regning.
§ 9.
Flytning.
Flytning af gravsatte kister må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.
Flytning af nedsatte urner må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra begravelsesmyndigheden,
Som er den kirkebogsførende sognepræst i sognet.
Flytning af urner kan kun forventes foretaget én gang
Ansøgning om sådan flytning stiles til begravelsesmyndigheden og fremsendes til kirkekontoret.
Udgifter vedr. flytning betales i henhold til gældende takstbestemmelser. (GIAS)
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Gravsteders udsmykning.
§ 10.
Kirkegårdsudvalget forbeholder sig ret til at pålægge enkelte områder af og på kirkegården
bestemte servitutter med hensyn til indhegning, monumenter m.m.
Gravstedsejer skal dog forud gøres bekendt med sådanne eventuelle servitutter i det pågældende
område.

§ 11.
Monumenter.
Gravminder skal indordnes i den lokale tradition, som forefindes i den afdeling, hvor gravstedet er
beliggende.
Alle gravminder på almindelige gravsteder skal placeres således at der er mindst 0,30 meter til alle
hække.
For urnegrave må gravminder dog placeres således at der er mindst 0,20 meter til alle hække.
Menighedsrådet påser, at gravminder, som ved størrelse eller form vil virke skæmmende for
kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes.
Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med provstiudvalgets
godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for stiftsøvrigheden.
Mindesmærker, hvis højde overstiger 110 cm, regnet fra jordoverfladen, må ikke opstilles uden
særlig tilladelse, og alle monumenter skal være forsvarligt fundamenterede, således at der f.eks. ved
jordsætning efter gravkastning eller ved kistens sammensynkning ikke sker forskydninger i
opstillingen. Indtræffer sådanne tilfælde, må gravstedslejeren uopholdeligt rette fejlen.
Indskrifter og prydelser, der kan virke anstødelige, kan forlanges fjernet.
Mindesmærker på alm. kistegravsteder må ikke overstige 110 cm.
Mindesmærker på urnegravsteder må ikke overstige 60 cm.
Mindesmærker på plæne afdelingen må maksimalt være 40x60 cm. Rektangulær, og teksten skal
være nedhugget. Bronzebogstaver eller bogstaver af andet materiale må ikke forekomme.
Gravstedsindehaveren er pligtig til at godtgøre kirkegården de udgifter, som eventuelt måtte
fremkomme ved opretningen, omfundamentering eller fjernelse af monumenter, jerngitter eller
andet dødt materiale, som anbringes på gravstedet.
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§ 12.
Hæk og fliser.
Alle hække og brudfliser mod stier og veje tilhører og vedligeholdes ved menighedsrådets
foranstaltning. Hække og brudfliser må ikke af gravstedsindehaverne erstattes med andet materiale.

§ 13
Anlæg og beplantning
Gravstederne må beplantes med div. svagt voksende sorter/arter af stedsegrønne eller løvfældende
træer, buske, stauder eller lignende.
Derudover må der ikke uden kirkegårdslederens samtykke plantes træer eller buske der bliver over
2 meter høje. For urnegravsteder må beplantningen ikke overstige 0,80 meter i højden. Hvor dette er
sket, er kirkegårdslederen berettiget til når som helst at forlange dem fjernet.
Hvis bestående beplantning på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til
ulempe for andre gravsteder eller almindelig færdsel på kirkegården, kan kirkegårdslederen forlange
dem beskåret eller fjernet.
Hvis gravstedholderen ikke efterkommer den opfordring, kan kirkegårdslederen lade arbejdet
udføre for gravstedsholderens regning.
Bestående beplantning, herunder træer som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må
ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på
kirkegårdsarealet de står.
Ved et af provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler
for beplantning på enkeltafsnit af kirkegården.
Beplantning på alm. gravsteder skal placeres således at der minimum er 0,30 meter til alle hække
Beplantning på urnegravsteder skal placeres således at der minimum er 0,20 meter til alle hække.
Der må kun anvendes perlesten (Vikker) på gravstederne, som leveres af kirkegården
Bænke og stole må kun anbringes på gravstederne efter forudgående indhentet tilladelse fra
kirkegårdslederen.
Anden anbringelse eller beplantning – herunder kunstige blomster, batteri eller solcelle drevne
lyskilder, olielamper, eller anden for området fremmedartede materialer – accepteres ikke.
Det accepteres dog at der placeres mindelys på gravstederne. (Stearin eller voks)
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§ 14.
Begravelses måde
Om murede grave eller andre særlige grave skal der træffes aftale med menighedsrådet, såvel angår
indretningen som betalingen.

§ 15
Indhegning.
Alle hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning, og sådanne hække er
kirkegårdens ejendom.
Gravstedsindhegning af træ, jerngitter, murværk, stensætninger eller lignende skal holdes
sømmeligt ved lige på foranstaltning af gravstedsholder, med mindre andet er bestemt i nærværende
vedtægt.
Gravgitre og mindesmærker, som ikke i medfør af lov nr. 445 af 11. juni 1992 er registreret som
bevaringsværdige, kan, hvis de anses for skæmmende eller upassende, af provstiudvalget forlanges
fjernet fra kirkegården.

Vedligeholdelse af gravsteder.
§ 16.
Pligter
Gravstedsholder er pligtige til at vedligeholde gravstederne, således at de til enhver tid er holdt i
sømmelig orden.
Anlægsgartnere, billedhuggere og andre, som for betaling påtager sig større arbejder på gravsteder,
må inden arbejdets påbegyndelse indhente tilladelse hertil ved kirkegårdslederen.
Det står gravstedsholdere frit for selv at vedligeholde gravstederne. Ønskes vedligeholdelsen udført
af andre, har gravstedsholderen ansvaret for, at den antagne hjælp holder sig kirkegårdens vedtægter
efterrettelig. Har den, til hvem sådan vedligeholdelse er overdraget, gjort sig skyldig i grov uorden
på kirkegården, gives der ham ikke oftere tilladelse til vedligeholdelse af gravsteder.
§ 17.
Mislighold.
Ethvert gravsted skal vedligeholdes således, at det ikke skæmmer kirkegården. Det skal desuden
holdes fri for ukrudt. Ved undladelse heraf kan pålægges gravstedsholderen at overlade
renholdelsen til kirkegården. Gravstedsholderen skal i sådanne tilfælde betale de for sådanne
arbejdet fastsatte takster.
Tilsidesættes et sådant pålæg kan gravstedet sløjfes.
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En gravstedsholder, der således forsømmer sin vedligeholdelsespligt, vil ikke kunne rejse noget
erstatningskrav for, hvad der måtte være på gravstedet før sløjfningen. Gravstenen opbevares til
fredningstidens udløb.
Hvis en gravstedsholder på ny ønsker at overtage vedligeholdelsen af et forsømt eller sløjfet
gravsted, kan dette kun ske med kirkegårdbestyrelsens godkendelse.
For alle gravsteder gælder, at der ikke må plantes skovtræer eller andre planter, som ved voldsom
vækst kan blive til ulempe for de omkringliggende gravsteder. Beplantningen skal holdes klippet og
beskåret, så den ikke er til ulempe for gravsteder eller for færdsel på gangene. Sker dette ikke, vil
fornøden beskæring blive udført på bekostning af gravstedsholderen. Udgåede træer og buske skal
straks fjernes fra gravstedet.
§ 18.
Udløb.
Ved fredningstidens udløb kan gravstedsholder efter forudgående anmeldelse til kirkegårdskontoret
bortfjerne de på gravstedet anbragte mindesmærker, gitre, planter m.m. Sker dette ikke inden 3
måneders forløb efter fredningstidens udløb, tilfalder alt på gravstedet kirkegården, der herefter
sørger for fjernelsen, eventuelt på gravstedsholders regning.
§ 19.
Bevarings-værdighed.
I henhold til Kirkeministeriets bestemmelser, skal gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde
mænd og kvinder, eller som af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig
bevaringsværdige, udtages til registrering og evt. til fredning. Disse monumenter kan – når
gravstedet hjemfalder – flyttes til en særlig udvalgt plads på kirkegården, eller kirkegården kan
overtage vedligeholdelsen af gravsted og monument m.m. hvorved den tidligere gravstedsholders
rettigheder over gravstedet bortfalder.
§ 20.
Skader.
Al skade, der ved arbejde på gravsteder forøves på kirkegården område, skal erstattes ved
istandsættelse, eventuelt udført af kirkegården for skadevolders regning.
Kirkegården har intet ansvar for beskadigelser eller ødelæggelser, som måtte overgå mindesmærker,
indhegning, beplantning eller lignende ved naturbegivenheder, vold, hærværk eller hændelige
skader.
Gravstedsholder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser.
§ 21.
Legat.
Kirkegården kan påtage sig pligten til vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en brugsperiode
(fredningstid) mod forudbetaling ved aftalens indgåelse.
Der kan oprettes legatordninger for ydelser på gravstedet over en flerårig periode. Normalt for en
fredningsperiode. Alle legataftaler skal godkendes af stiftsøvrigheden.
Beløbet for legataftalen revideres løbende efter de til enhver tid gældende tillæg, fastsat af Fyns
Stift.
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§ 22.
Begravelsesregulativ
Begravelses- og bisættelseshøjtideligheder kan kun fortages efter forudgående aftale med præsten
og kirkegårdskontoret. Dødsanmeldelse, der er påtegnet af begravelsesmyndigheden, skal foreligge
før den kirkelige handling.
Begravelse og bisættelser skal anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Lørdags begravelser skal senest anmeldes til kirkegårdskontoret kl. 12.30 torsdagen før, om
vinteren kl. 12.30 onsdagen før.
Begravelser kan finde sted ugens 6 hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 14.00 (fra 1/10 til 31/3 dog
senest kl. 13.00)
Bisættelser kan finde sted ugens 6 hverdage mellem kl. 10.00 til kl. 15.00.
Urnenedsættelser kan normalt kun finde sted ugens første 5 hverdage inden kl.15.00
Fredag dog senest kl. 11.30.
Gravning og tilkastning samt nedsættelse af urner må kun udføres af kirkegårdens personale.

GRAVSTEDER.
§ 23.
Kistegravsteder.
Gravstedstypen bruges normalt, som navnet antyder, til kistebegravelser. Gravstedstypen kan dog
også bruges til urnenedsættelser. Gravstederne har plads til 1 – 2 – eller flere kister. Størrelsen pr.
kistegravplads er ca. 3 kvadratmeter.
Gravstederne er private, d.v.s. man må selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også
stå for hel eller delvis pasning. Der kan også oprettes legat.
Urnegravsteder.
Gravstedstypen omfatter gravsteder med plads til 2, 4, 6, eller 8 urner. Gravstederne er fra ca. en ½
kvadratmeter til ca. 3 kvadratmeter.
Gravstederne er private, d.v.s. man må selv stå for pasningen. Kirkegården kan, mod betaling, også
stå for hel eller delvis pasning. Der kan også oprettes legat.
Plæne uden markering.
Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er et anonymt gravsted d.v.s. at
de pårørende ikke ved præcist, hvor den afdøde er begravet eller nedsat.
Der skal indbetale legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse ved kirkegården.
Gravstederne kan ikke fornyes.
Se tillæg til kirkegårdsvedtægt.
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Plæne med markering.
Gravstedstypen omfatter både urne- og kistebegravelser. Gravstedet er en mellemting mellem det
private gravsted og det anonyme gravsted.
Man skal indbetale legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse ved kirkegården.
Se tillæg til kirkegårdsvedtægt
§ 24.
Ordensbestemmelser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for
normal arbejdstid. Intet arbejde må udføres på kirkegården og den gravsteder på en
sådan måde, at det kan være til gene for de kirkelige handlinger.
De kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter
endt brug straks sættes på plads.
Kirkegårdens diger eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for perlestensbelægning på gravsteder eller andre arealer.
Visne kranse og blomster, papir og affald fra gravstederne må ikke udrives på gange,
henlægges under hække eller på andre gravsteder eller henkastes uden for
kirkegården, men skal anbringes på de til affald bestemte steder.
Mindre børn må kun færdes på kirkegården ifølge med og under opsyn af
voksne, der er ansvarlige for deres opførsel.
Al leg på kirkegården er forbudt.
Besøgende skal, når de passerer kirkegårdens låger, lukke disse efter sig.
Løse hunde må under ingen omstændigheder medtages på kirkegården.
Luftning af hunde er strengt forbudt (medbring venligst pose)
Al færdsel med cykel på kirkegården er forbudt.
Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens
ærinde eller med kirkegårdslederens særskilte tilladelse.
Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller
fjernes.
Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
Bænke og lignende må ikke opstilles på gravstederne uden kirkegårdslederens
tilladelse.
Afbrydning af grene, beskadigelse af kirkegårdens ejendele, hegn, beplantning m.m.
bortfjernelse af blomster eller planter fra gravsteder, der tilhører andre, eller
beskadigelse af sådanne gravsteder eller de derpå værende mindesmærker, hegn, eller
plantninger er strengt forbudt og kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige
strafansvar.
Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af
kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende
ordensbestemmelser til kirkegårdsbestyrelsen.
Besøgende på kirkegården såvel som gravstedsholdere og gartnere må rette sig efter
kirkegårdslederens anvisninger. Klager må rettes til kirkeværgen, der på
menighedsrådets vegne fører tilsyn med kirkegården.
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§ 25.
Vedtægtsændringer.
Menighedsrådet kan med provstiudvalgets godkendelse til enhver tid foretage ændringer eller
tilføjelser til denne vedtægt. Vedtægtsændringer eller tilføjelser har gyldighed også for forandringer
af tidligere erhvervede gravstedsrettigheder og pligter.

§ 26.

Takstvedtægt.
Følger Fyns Stift vejledende takstregulativ.

Otterup menighedsråd, den

26. oktober 2005

Hans Aage Schultz.
Menighedsrådets formand.
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Godkendt af Bogense Provsti, den

1. november 2005

Dinna Jørgensen

Tillæg til kirkegårdsvedtægten
Vedr.: Fællesplæne uden markering.
Urnepladser.
1.
2.
3.
4.
5.

Gravstedet erhverves for en fredningsperiode (10 år). Fornyelse kan ikke finde sted.
Der opkræves legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse. beløbet opkræves af
kirkegården og forvaltes efter lovens regler.
De gældende takster for uden sogns og ikke medlemmer af folkekirken gælder også
for fællesplænen uden markering.
Kirkegården oplyser normalt ikke hvor i plænen bestemte personer er nedsat.
Alle buketter og dekorationer skal placeres på pladsen ved fællesmonumentet.
Der må ikke anbringes nogen former for udsmykninger på selve plænen.
Kistepladser.

1.
2.
3.
4.
5.

Gravstedet erhverves for en fredningsperiode (20 år). Fornyelse kan ikke finde sted.
Der opkræves legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse. Beløbet opkræves af
kirkegården og oplægges i kirkens midler i Fyns Stift.
De gældende takster for uden sogns og ikke medlemmer af folkekirken gælder også
for fællesplænen uden markering.
Kirkegården oplyser normalt ikke hvor i plænen bestemte personer er nedsat.
Der må ikke anbringes nogen former for udsmykninger på selve plænen.
Buketter og dekorationer skal placeres ved urneafd. fællesmonument.
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Tillæg til kirkegårdsvedtægten.
Vedr.: Fællesplæne med markering.
Urne og kistepladser.
A.

For rækker med plænesten.

1.

Gravstedet erhverves for en fredningsperiode. Fornyelse kan finde sted.
(Ved urnenedsættelser 10 år. Kistebegravelser 20 år.)
Der opkræves legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse. Beløbet opkræves af
kirkegården og forvaltes efter gældende lovgivning.
Mindeplade nedlægges i niveau med græsset. Nedlæggelsen foretages af kirkegården,
pladen skal være af granit, rektangulær, størrelse: max. 40X60 cm. Bogstaver
skal være nedhuggede.
Plænen skal forblive uændret. Der må ikke udføres nogen form for beplantning eller
dekoration på plænen.
Der nedsættes af kirkegården 1 stk. vendevase ved stenen, vasen betales med dagspris
(Efter aftale kan der mod betaling placeres 2 stk. vaser.)
I perioden fra 15/3 til 15/11 skal alle buketter og dekorationer placeres i vasen.
Der må placeres en flad bundet buket eller en dekoration på stenen i perioden fra den
15/11 til den 15/3.

2.
3.
4.
5.

B.

For rækker med opretstående monumenter.

1.

Gravstedet erhverves for en fredningsperiode. Fornyelse kan finde sted.
(Ved urnenedsættelser 10 år. Kistebegravelser 20 år.)
Der opkræves legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse. Beløbet opkræves af
kirkegården og forvaltes efter gældende lovgivning.
Monument opsættes af kirkegården, her kan der efter anvisning fra kirkegårdslederen
anlægges et bed til udplantning foran monumentet, beplantning og vedligeholdelse af
bedet påhviler gravstedsholder. Der kan træffes aftale med kirkegården om evt.
udplantning eller anden udsmykning af bedet. Der nedsættes af kirkegården 1 stk.
vendevase ved stenen, vasen betales med dagspris (Efter aftale kan der mod betaling
placeres 2 stk. vaser.)
Buketter og dekorationer kan placeres på pigstensbelægningen.
Plænen skal forblive uændret. Der må ikke udføres nogen form for beplantning eller
dekoration på plænen.

2.
3.

4.
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For begge gravstedstyper gælder:
Fornyelse skal finde sted ved ny nedsættelse.

Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Vedr.: Urnegrave i afdeling E.

Særlige bestemmelser for urnegrave placeret i afdeling E. Række 13-14-15-og 16
fra nr. U 1 til nr. U 9.

1.
2.

Monumenter må højest være 50 cm. Høje, og skal placeres mindst 25 cm. fra ryghæk.
Ingen beplantning må på noget tidspunkt overstige 80 cm. i højden, og skal placeres
således at hæk planterne kan udvikle sig naturligt som klippet hæk. Planter som
bliver placeret for tæt på hækplanterne vil uden varsel blive fjernet, eller beskåret.
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Tillæg til kirkegårdsvedtægt.
Vedr.: Gravsteder i litra B rk. 5 nr. 17 + 18
B. rk. 6 + 7 fra nr. 15 til og med 18
K. rk. 2 fra nr. 27 til og med nr. 31
K. rk. 3 + 4 + 5 fra nr. 25 til og med nr. 31

På grund af jordbundsforholdene kan gravpladser i det nævnte område ikke nyudlægges til
kistebegravelser. Ved kistebegravelser i ibrugtagne gravsteder skal der påregnes dobbelt
fredningstid det vil sige 40 år.
Nyudlægninger af gravsteder vil fremover kun kunne ske til urnenedsættelser.
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Tillæg til kirkegårdsvedtægten.
Vedr.: ”Buksbomhaven”
Gravstederne erhverves for en fredningsperiode (10 år.) Fornyelse kan finde sted.
Der kan nedsættes 2 urne pr. gravplads, 3. urne kan først nedsættes efter 1. urnes fredningstids
udløb.
Alle urner skal være af let forgængeligt materiale. (Miljø eller bark urner)
Der opkræves legat til gravstedets obligatoriske vedligeholdelse. Beløbet er det samme som det,
der opkræves for gravsteder i fællesplænen med markering.
Legatet dækker tilplantning af bedet med årstidens blomster, samt grandækning
Fjernelse af visne buketter og div. vinter dekorationer samt alm. vedligeholdelse
Der må ikke af gravtstedsholder fortages nogen form for beplantning eller dekoration af bedet.
Mindesten skal være af natur sten (Nordisk granit) Højde max. 50 cm. Brede max. 70 cm.
Tykkelse max. 25 cm. (det kræves ikke at der opstilles mindesten)
Opsætningen foretages af kirkegården
Der nedsættes af kirkegården 2 stk. vendevaser på hvert gravsted, vaserne betales med dagspris.
I perioden fra d. 15/3 til d.15/11 skal alle buketter og dekorationer placeres i vaserne.
I perioden fra d. 15/11 til d. 14/3 kan der placeres enkelte dekorationer på grandækningen
Der kan i perioder hvor det ikke skader beplantningen opsættes mindelys. (stearin eller voks lys)
Der må ikke opsættes lamper, lygter, eller lignende lyskilder der er hævet op over jordoverfladen.
Der må i afdelingen ikke anbringes gipsfigurer, plastikblomster, eller andre for kirkegården
fremmedartede materialer.

Otterup menighedsråd. Den 20. august 2008

Hans Aage Schultz
Menighedsrådets formand
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Godkendt af Bogense provsti. Provstiudvalget d. 08/09-2008

Tillæg til kirkegårdsvedtægt for

Dinna Jørgensen

Otterup kirkegård

I forbindelse med indførelse af GIAS pr. 1. september 2012, er der følgende tillæg til
kirkegårdsvedtægten:
1. Det er provstiudvalget i Bogense Provsti, der fra 1. januar 2013 melder den samlede prisliste ud,
for alle kirkegårde i provstiet.
2. Fredningstiden på en gravplads, vil fremover løbe i hele år.
Før dette tillæg trådte i kraft, ville en grav udløbe pr. 31. december, x antal år efter
salget. Nu vil fredningen af graven udløbe den sidste dag i følgende måned, x antal år
efter salget. Eksempelvis, hvis en begravelse har fundet sted d. 15. februar 2013,
udløber fredningen (ved 20 år) d. 31. marts 2033

Vedtaget på menighedsrådsmøde d.__17 april 2013____________________________________
Formand: Thorbjørn Stegelmann ______________________________________
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Tillæg til kirkegårdsvedtægt for Otterup Kirkegård

Vedrørende opgravning af kister og urner:

Opgravning af nedsatte kister kan kun finde sted efter Stiftets tilladelse.
Omkostninger + moms i forbindelse med opgravning betales forud af rekvirenten/gravstedsholderen.

Opgravning af nedsatte urner kan kun finde sted efter ansøgning til Begravelsesmyndigheden, som er den
kirkebogsførende sognepræst i sognet der behandler ansøgningen.
Afgørelser om opgravning af urner træffes efter” Kirkeministeriets vejledning om flytning af lig og urner”
Ankeinstans i urneflytningsspørgsmål er Skifteretten.
Der er ingen tilbagebetaling af evt. betaling ved erhvervelsen af gravsted.
For ovennævnte tjenesteydelser gælder de til enhver tid fastsatte takster i GIAS, dvs. samme pris ved
opgravning af urnen som ved nedsættelsen, dog gives der ikke tilskud til opgravning, og priserne tillægges
moms.
Når urneopgravningen er udført, overdrages brugsretten til kirkegården/menighedsrådet.

Otterup menighedsråd d.

21/05-2014

Thorbjørn Stegelmann
Menighedsrådets formand

Godkendt af Bogense Provsti. Provstiudvalget d. 04/06-2014 Keld B. Hansen
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Tillæg til kirkegårdsvedtægt for Otterup kirkegård

Iht. Den af provstiudvalget godkendte udviklingsplan for Otterup kirkegård

lukkes afdeling A - D og L for nye udlægninger af gravpladser.

Herudover lukkes der for nye udlægninger i følgende rækker i afdeling E:
2-3-4-5-og 6

Afdeling G omlægges løbende til hækhave med forskellige gravtyper.

Den østlige del af afdeling O omlægges til blomsterhave, fortrinsvis til urner dog med mulighed for
kistenedsættelser

Godkendt på menighedsrådsmødet 21. maj 2014

Godkendt af provstiudvalget

Thorbjørn Stegelmann

04/06-2014 Keld B. Hansen
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