
 

 

Orientering om udvalget om kirkegårde samt vejledning om forelæg-
gelse af sager for udvalget 
 
Stiftsøvrigheden træffer afgørelse i sager om nedlæggelse af kirkegårde, jf. 
§ 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 338 af 29. marts 2014 om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde.  

Af bestemmelsens stk. 2 fremgår, at stiftsøvrigheden skal indhente en udta-
lelse fra det i § 19 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde 
nævnte udvalg, inden stiftsøvrigheden træffer afgørelse om nedlæggelse af 
en kirkegård. 

Bestemmelsens anvendelsesområde er ikke afgrænset til alene at gælde for 
kirkegårde, der ligger ved kirker, som planlægges nedlagt. Bestemmelsen 
finder således anvendelse i alle sager om nedlæggelse af folkekirkeligt be-
styrede kirkegårde. 

 
Udvalget om kirkegårde har følgende sammensætning: 
• Seniorforsker, museumsinspektør Ulla Kjær (formand), udpeget efter 

indstilling fra Nationalmuseet. 
• Professor, arkitekt Steen Høyer, udpeget efter indstilling fra Det Sær-

lige Bygningssyn. 
• Landskabsarkitekt, redaktør Annemarie Lund, udpeget efter indstil-

ling fra Akademiraadet. 
• Landskabsarkitekt, kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, udpeget 

efter indstilling fra stiftsøvrighederne. 
 
Kirkeministeriet er sekretariat for udvalget. 

Af hensyn til udvalgets arbejdstilrettelæggelse er det vigtigt, at sager sen-
des til udvalget så tidligt som muligt.  

Sager om nedlæggelse af kirkegårde sendes til km@km.dk Att. Udvalget om 
kirkegårde. 

For at udvalget kan afgive en udtalelse, er det endvidere nødvendigt, at 
stiftsøvrigheden sørger for, at følgende materiale medfølger ved sagens 
fremsende til udvalget:   

 
• Begrundelse for nedlæggelse af kirkegården samt indstillinger og 

konsulentudtalelser. 
• Beskrivelse af kirkegården, herunder opgørelse over hvor mange 

aktive gravsteder, der er, og hvornår disse udløber. 
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• Kort over kirkegården. 
• Oplysninger om eventuelle Exnerfredninger [eller andre fredninger] 

omkring kirkegården. 
• Billedmateriale der illustrerer kirkegårdsanlæggets mure og porta-

ler, belægninger, træer, beplantning og gravstedselementer samt 
bygninger på kirkegården. Endvidere skal der være et billede, der vi-
ser kirkegårdens landskabelige placering. 

• Beskrivelse af ønsket og forestillingen om fremtidig brug efter ned-
læggelsen. 
 

Kan udvalget ikke tage stilling til sagen på baggrund af det fremsendte ma-
teriale, vil udvalget anmode stiftsøvrigheden om at fremsende supplerende 
materiale. 
 
Udvalget kan, hvis det skønnes nødvendigt, foretage en besigtigelse af den 
pågældende kirkegård. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ulla Kjær 
 
Formand for udvalget om kirkegårde 
 

 

 

 

 


