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Strategiplaner på kirkegården – hvad så? 
 

Vejledende køreplan for gennemførelse af strategiplaner 
 

1. Den udarbejdede strategiplan behandles/godkendes i menighedsrådet. 

2. Hvis der er ændringer til strategiplanen: 

a. Hvis mindre tilpasninger, noteres det i et bilag til planen. 

b. Hvis væsentlige eller flere ændringer, bør der laves en ny tilrettet strategiplan. Det kan 
gøres ved henvendelse til Mette Fauerskov – udgiften betales af menighedsråd. 

3. Strategiplanen skal IKKE fremsendes til godkendelse i provstiudvalget, før der ønskes ændrin-
ger gennemført. 

4. Når strategiplanen er godkendt i menighedsrådet, skal der laves en ny kirkegårdsvedtægt, der 
tager højde for de ændringer, der foretages. Denne skal godkendes af provstiudvalget. 

Ændringer i kirkegårdsvedtægten skal indeholde: 

• Beskrivelse af hvilke områder af kirkegården, hvor der ikke kan ”ny-begraves”. 

• Beskrivelse af de begravelsestyper, der er mulighed for og i hvilke områder. 

• Klar udmelding om, hvilke begravelsestyper, der er obligatorisk vedligeholdelse på. 

• Der kan henvises til strategiplanen, og den skal så vedhæftes vedtægterne. 

5. Strategiplanen vil typisk blive gennemført etapevis/områdevis. 

6. For at gennemføre ændringerne i hvert område, kræves der en detaljeret beskrivelse og 
kort/skitse. Disse kan laves af menighedsrådet (graver). 

Hvis menighedsrådet ønsker det, kan man få det lavet af en kirkegårdskonsulent (man kan væl-
ge frit mellem kirkegårdskonsulenter) – udgiften betales af menighedsrådet. 

7. Den detaljerede plan for et område skal vedtages i menighedsrådet. 

8. Herefter sendes den til provstiudvalget til godkendelse med et finansieringsforslag. 

9. Behandlingen i provstiudvalget kan være som følger: 
a. Provstiudvalget godkender planen og finansieringen eventuelt med betingelser – herefter 

kan planen gennemføres for dette område.  

b. Provstiudvalget kan i forbindelse med behandlingen kræve, at detail-planen skal laves af 
en kirkegårdskonsulent eller kræve en udtalelse fra en kirkegårdskonsulent før godken-
delse. 

10. Når de væsentligste ændringer i strategiplanen er gennemført, SKAL de digitale kirkegårdskort 
tilrettes de nye forhold. 

Ved spørgsmål til ovenstående eller hvor der er særlige forhold/ændringer, skal I rette hen-
vendelse til provstikontoret. 


