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VEDTÆGT 
for Tved Kirkegård 

Svendborg Kommune, Svendborg Provsti, Fyns Stift 
 

Målsætning og værdier  
Tved Kirkegård er centralt beliggende i Tved, tæt på skole og sportsplads. Uden for kirkegården 
mod nord, findes et grønt areal som fremstår med et naturpræg, og slåede stier. På kirkegården er 
det ønsket at udvikle kirkegården i en retning hvor beplantningen er varieret og hvor hække 
omkring tomme gravsteder fjernes. Tomme grave tilplantes med variationer af stauder, 
stedsegrønne og mange andre forskellige planter. Rundt på kirkegården er der placeret bænke hvor 
det er muligt at sidde og nyde udsigten og kirkegården.  
Kirkegården tilbyder forskellige gravstedstyper, og brugerne har stor frihed til at indrette dem. Vi 
forstår, at behovene er forskellige, og vi forsøger at rådgive bedst muligt, så brugeren får det 
gravsted, der passer vedkommende bedst. Vi er til for brugerne, og vort personale er venligt og 
imødekommende. Når pårørende, besøgende, bedemænd og andre interessenter møder os, oplever 
de os som fleksible og u bureaukratiske. 
 
 
Afsnit A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold, §§ 1-3. 
Afsnit B: Gravsteder, §§ 4-30. 
Afsnit C: Ordensregler, §§ 31 
Afsnit D: Takster, §§ 32-39. 
 
 
 

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 
 

§ 1 
Kirkegården ejes af Tved Kirke og bestyres af Tved menighedsråd. 
 

§ 2 
Stk. 1. Kirkegårdens daglige drift varetages af den af kirken ansatte ledende graver under det  

fælles kirkegårdssamarbejde mellem Sørup, Egense, Ollerup, Kirkeby og Tved Kirker, 
jf. samarbejdsaftalen herfor. 

Stk. 2. Tilsyn med kirkegårdens drift påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne  
 herfor i vedtægt for kirkeværgen. 
Stk. 3. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 
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§ 3 

Stk. 1. Over kirkegården føres en elektronisk protokol som er en integreret del af et 
elektronisk kirkegårdssystem med angivelse af samtlige begravelsesdata. 

Stk. 2. Mindst én gang årligt skal kirkeværge og ledende graver sammenholde gravpladserne  
 på kirkegården med den elektroniske database og eventuelle uoverensstemmelser  
 berigtiges. Kort skal forevises ved syn over kirkegården. 

 
 

B. GRAVSTEDER 
 

§ 4 
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest samt kvindens 
begravelse ved mandens højre side skal så vidt muligt opretholdes. 
 

ERHVERVELSE OG FORNYELSE 
 

§ 5 
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder, gravstedsret samt om nedsættelse af kister 
eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder skal ske til ledende graver. 
 

§ 6 
Stk. 1 I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse 
 udfærdiger ledende graver et gravstedsbrev. 
Stk. 2 Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges ajourført 
 gravstedsbrev. 
 

§ 7 
Stk. 1 Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af enhver 
 person, som  

1. ved sin død havde bopæl i sognet og var medlem af folkekirken, 
1a. tidligere havde bopæl i sognet og var medlem af folkekirken 

 2. havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården eller på særlig måde  
     var knyttet til sognet, 
 2a. i tilfælde af uenighed tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden, 

3.havde bopæl i sognet uden at være medlem af folkekirken, såfremt der ikke i sognet 
er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte. 

Stk. 2 Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre, medmindre ind-
 skrænkning i denne ret på særlige afsnit af kirkegården fremgår af tillæg til vedtægten. 
Stk. 3 Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges 
 en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste 
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 gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har 
 bopæl. 
Stk. 4 Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1 til at få  
 en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag. 
Stk. 5 Gravsteder kan udlægges med indtil fire gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, 
 kan dette kun ske med menighedsrådets godkendelse. 
Stk. 6 Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes,  
 med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. 
 
Stk. 7 Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger  
 fredningsperioden, kan dog ikke ske for mere end fem år ad gangen uden  
 menighedsrådets godkendelse.  
 

§ 8 
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt 
forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode. 
 

§ 9 
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra erhvervelsen eller 
fornyelsens ikrafttræden. 
 

§ 10 
Gravstedsretten kan kun overdrages efter skriftlig begæring og med ledende gravers samtykke. 
 

§ 11 
Stk. 1 Ledende graver kontakter indehaveren af brugsretten med henblik på eventuel 
 fornyelse mindst to måneder før udløb af gravstedsretten. 
Stk. 2  Besvares henvendelsen ikke, sendes anbefalet brev til gravstedsejeren med 
 påmindelse. Medfører dette ikke ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder 
 gravstedet, og hvad der findes derpå overgår til kirkegårdens ejendom. 
Stk. 3 Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden fire uger efter brugstidens udløb fjerne 
 gravminder, planter m.m. Orientering herom skal gives i den i stk. 2 nævnte 
 påmindelse. 
Stk. 4 Hvis en ejer af brugsretten ikke kan lokaliseres, sættes på gravstedet et skilt med 

teksten: "De bedes henvende Dem til Kirkegårdskontoret." Har der ikke inden seks 
måneder efter skiltes anbringelse været rettet henvendelse vedrørende gravstedet, 
hjemfalder dette til kirkegården. 
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NEDLÆGGELSE OG REGULERING 
 

§ 12 
Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den 
seneste begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 
 

§ 13 
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan 
kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den seneste begravelse eller urnenedsættelse og kun som 
led i en godkendt regulering af kirkegården. 
 
 

KIRKEGÅRDENS AFDELINGER 
 

§ 14 
Stk. 1 Kirkegården er inddelt i forskellige afdelinger, hvoraf hovedparten er til traditionelle  
 gravsteder til enten urne- eller kistebegravelser. Gravstederne heri har omgivende  

hække og brosten med enten bar jord eller belægning med perlesten. Gravsten og 
beplantning er her gravstedsejerens valg under hensyn til ordensreglementet.   
Et større areal som grænser mod nord er udlagt i plæne, og her kan der kun foretages 
urnebegravelser. 

 
Stk. 2 Afd. A,B,C,D,E og F består af traditionelle gravsteder for kistebegravelser, omkranset 

af thujahæk og er beliggende øst og nord for kirken.  
 

Afd. FU og K består af traditionelle gravsteder for urnebegravelser, omkranset af 
takshæk og er beliggende øst for kirken.  
 
Afd. G er udlagt i plæne og er beliggende syd for kirken. En del af gravstederne er 
omkranset af kantsten, afsnittet er til urnebegravelser. På disse gravsteder kan 
opsættes opretstående gravsten af rå natur sten og mark sten som max måler 60x60 
cm.  med hugget/slebet inskription. Der må ikke anbringes blomster på plænen. 
En anden del er udlagt i plæne og er omfattet af obligatorisk vedligeholdelse, afsnittet 
er til urnebegravelser. Der er ingen markering af det enkelte gravsted bortset fra 
gravstenene. På disse gravsteder skal nedlægges gravsten af matsleben halmstad 
granitplade som måler 40x60 cm. med hugget/slebet inskription. Her må ikke 
beplantes, og der må ikke anbringes blomster på plænen, men kun i gravvasen, som 
kirkegården ejer og sørger for nedgravning af ud for hver gravsten/plade. 
 
Afd. H er udlagt i plæne og er beliggende syd for kirken, og er omfattet af 
obligatorisk vedligeholdelse, afsnittet er til urnebegravelser. Der er ingen markering af 
det enkelte gravsted bortset fra gravstenene. På disse gravsteder skal nedlægges 
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gravsten af matsleben halmstad granitplade som måler 40x60 cm. med hugget/slebet 
inskription. Her må ikke beplantes, og der må ikke anbringes blomster på plænen, men 
kun i gravvasen, som kirkegården ejer og sørger for nedgravning af ud for hver 
gravsten/plade. 
 

 Fællesplænen Afd. B er udlagt i plæne og er beliggende i den nordlige ende og er 
omfattet af obligatorisk vedligeholdelse, afsnittet er til urnebegravelser uden 
mulighed for at nedlægge en gravsten. Der er ingen markering af det enkelte gravsted. 
Der er en fælles mindeplads, og kun deromkring må lægges blomster. 

 
 

TRADITIONELLE GRAVSTEDERS INDHEGNING 
 

§ 15 
Stk. 1 Gravstederne må ikke uden menighedsrådets samtykke hegnes med andet end levende 
 hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor der er en stedlig tradition. 
Stk. 2 Alle levende hække plantes, klippes og vedligeholdes ved menighedsrådets 
 foranstaltning, og disse hække er kirkegårdens ejendom. 
Stk. 3 Gravstedsindhegninger af træ, jerngitre, murværk, stensætning og lignende skal holdes 
 ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Hvis de på grund af manglende 
 vedligehold virker skæmmende på kirkegården, kan de efter menighedsrådets 
 beslutning og provstiudvalgets godkendelse heraf forlanges fjernet. 
 
 

TRADITIONELLE GRAVSTEDERS BEPLANTNING 
 

§ 16 
Stk. 1 Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved højde eller udbredelse skønnes at 
 være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlange dem 
 beskåret eller fjernet. 
 
Stk. 2 Bestående beplantninger, herunder træer, på kirkegårdens fællesarealer må ikke uden 

provstiudvalgets forudgående godkendelse fjernes, uanset hvor på  kirkegårdsarealet 
de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet. 

 
TRADITIONELLE GRAVMINDER 

 
§ 17 

Stk. 1 Gravminder må indordnes den lokale tradition. 
Stk. 2 Menighedsrådet påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke 
 skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for 
 upassende, ikke anbringes. 
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Stk. 3 Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med 
 provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan 
 indankes for stiftsøvrigheden. 
Stk. 4 Fundament til gravminder skal være opsat så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved 
 at gravlægge i et tilstødende gravsted. 
Stk. 5 Der kan fastsættes særlige regler for gravminder på enkelte afsnit af kirkegården. 
Stk. 6 Gravminder, der er registreret bevaringsværdige af provstesynet, må ikke fjernes fra 
 kirkegården. 
Stk. 7 Hvor deres flytning er nødvendig, skal de anbringes på et andet passende sted på 
 kirkegården efter godkendelse af provstesynet. 
 
 

GRAVSTEDERNES VEDLIGEHOLDELSE 
 

§ 18 
Stk. 1 Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets 

vedligeholdelse. Der kan oprettes GIAS aftale eller træffes anden aftale om 
kirkegårdens  vedligehold af gravstedet mod årlig betaling. 

Stk. 2 Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedlige-
 holdes i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. 
Stk. 3 Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedlige- 
 holdelse, skal ledende graver tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod 
 betaling af de i nærværende vedtægts fastsatte takster. 
Stk. 4 Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling 
 herfor ikke erlægges, skal den ledende graver ved anbefalet brev til indehaveren af 
 gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet 
 inden en frist på fire uger. 
Stk. 5 Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedlige- 
 holdelse, meddeler ledende graver i anbefalet brev til indehaveren af brugsretten, at 
 gravstedet sløjfes som anlagt gravsted og tilplantes eller tilsås. Gravpladserne i 
 gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse, før fredningstiden for den seneste 
 begravelse er udløbet. 
Stk. 6 Kirkegården sørger for vedligeholdelse af afsnittene ”gravsten i plæne” og 

fællesgravene. 
 

§ 19 
Stk. 1 Kirkegården har intet ansvar for tyveri og skader på gravminder, beplantning eller  
 andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller  
 lignende. 
Stk. 2 Indehavere af brugsret til gravsteder har pligt til at udbedre indtrufne beskadigelser. 
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§ 20 
Stk. 1 Kirkegården kan overtage vedligeholdelsen af et gravsted mod årlig betaling efter 
 taksterne i afsnit D § 35. 
Stk. 2 Kirkegården kan overtage vedligeholdelsen af et gravsted i hele fredningsperioden 
 mod indbetaling af et beløb en gang for alle efter taksterne i afsnit D § 36. 
Stk. 3 Indgåelse af aftaler for mere end én fredningsperiode skal godkendes af 
 menighedsrådet. 
Stk. 4 Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver, kirkegårdsleder 
 eller andre ved kirken eller kirkegården tilknyttede personer mod betaling at medvirke 
 ved gravstedernes vedligeholdelse. 
 
 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE 
 

§ 21 
Fredningstiden (den tid, hvori en grav skal henligge urørt) er for kistegrave 20 år, dog kun 10 år for 
grave til børn under 5 år.  
 

§ 22 
Stk. 1 En gravplads for en voksen skal være 2,6 m x 1,2 m, og graven skal være så dyb, at 
 der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. 
Stk. 2 Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en
 allerede benyttet grav. 
 

§ 23 
Stk. 1 Ved brug af  egetræskister skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tids-
 rum af mindst 40 år. 
Stk. 2 Kister må hverken helt eller delvist være fremstillet af plastik, jern, zink eller andet 
 svært forgængeligt materiale. 
Stk. 3 Murede grave og gravkapeller kan kun tillades indrettet med menighedsrådets 
 samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for 
 indretningen. 
 
 
 
 

§ 24 
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden. 
 
 
 
 



8 
 

 
SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE 

 
§ 25 

Fredningstiden (den tid, hvori en grav skal henligge urørt) er for en urnegrav 10 år. 
 

§ 26 
Stk. 1 Et urnegravsted til 1-2 urner skal mindst være ½ kv.m, og graven skal være så dyb, at 

der mindst er ½ meter jord over urnerne. Hvis der skal nedsættes flere urner, skal 
gravstedet  være tilsvarende større. 

Stk. 2 Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat 
 kister heri under forudsætning af, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden og 
 ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser. 
 

§ 27 
Urner af plastmateriale må ikke nedsættes på kirkegården. Andre urner af langsomt forgængeligt 
materiale må kun nedsættes efter godkendelse af menighedsrådet, og der kan da fastsættes en 
fredningsperiode af længere varighed med tilsvarende forhøjelse af taksten. 
 

§ 28 
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra ledende graver efter 
de derom gældende bestemmelser. 

 
 

ØVRIGE BESTEMMELSER 
 

§ 29 
Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal 
de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et 
særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes 
af provstiudvalget. 
 

§ 30 
Jordfæstelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. 
 
 

C. ORDENSBESTEMMELSER 
 

§ 31 
Stk. 1 Kirkegården er tilgængelig hele døgnet.  
Stk. 2 Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være fred og orden.  
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Stk. 3 Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres mellem  
 klokken 7 og 16.  
Stk. 4 Vi ønsker, at pårørende oplever respekt og ro om deres begivenhed, når en kiste føres 

til kapellet, under fremvisninger i kapellet, under bisættelser, begravelser og 
urnenedsættelser. Vi anser det for en selvfølge, at personale og entreprenører, der 
udfører arbejde på kirkegården, respekterer dette, og at andre besøgende tager 
passende hensyn 

Stk. 5 Du er velkommen til at benytte de redskaber og vandkander, som stilles til rådighed 
for gravstedsbrugere, efter endt brug sættes de tilbage på deres respektive pladser. 
Affald skal lægges i affaldsbeholderne.  

Stk. 6 Hverken kirkegårdens dige, hegn eller gravstedernes indhegning må gennembrydes. 
Stk. 7 Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 
Stk. 8 Færdsel må kun finde sted på kirkegårdens gange, plænerne må gerne betrædes. 
Stk. 9 Du må gerne tage din hund med på kirkegården. Den skal være i snor, og du skal 

selvfølgelig rydde op efter din hund 
Stk. 10 Besøgende må kun færdes gående på kirkegården, med undtagelse af kørestole, ældre 

og handicap køretøjer.  
Stk. 11 Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens  
 ærinde eller med særskilt tilladelse. 
Stk. 12 Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må hverken flyttes  
 eller fjernes. 
Stk. 13 Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 
Stk. 14 Gravstederne skal fremstå enten med jord eller perlesten som bunddække, på plade-i-
 plæneområdet og på fællesgravene med græs, og der må kun være enkelte trædefliser  
 af natursten. Perlesten stilles til rådighed af kirkegården. 
 Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag for perlestens- 
 belægning på gravsteder eller andre arealer.  
Stk. 15 Gravstederne må kun beplantes med levende vækster, og der må ikke sås eller plantes 
 frøspredende blomster. 
 Hjælp til beplantning og fjernelse af vækster kan udføres af kirkegårdens personale  
 mod timebetaling. 
Stk. 16 Bænke, stole og taburetter må kun opstilles på gravstederne med kirkeværgens  
 samtykke. 
Stk. 17 Levende lys må ikke placeres højere end gravstedets indhegning (hæk) og ingen steder  
 mere end et par stykker.   
 Lysene skal være afskærmede eller sikrede og må ikke ose eller kunne antænde  
 væksterne. 
Stk. 18 Det er tilladt at anbringe mindre elektriske eller batteridrevne lyskæder eller lamper på 

et gravsted med hvidt lys uden blink. Anbringelse skal finde sted under hækkens 
højde.  

Stk. 19 Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster  
 eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af grav- 
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 minder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt strafansvar. 
Stk. 20 Ledende graver er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og 

fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til 
menighedsrådet. 

 
D. TAKSTER  

 
Der henvises til provstiets udsendte takster, spørgsmål herom kan rettes til 

Kirkegårdskontoret eller taksterne kan ses på kirkens hjemmeside under menupunktet 
kirkegård 

 
 
Almindelig vedligeholdelse omfatter ugentlig gennemgang for visne buketter som fjernes efter 
skøn, månedlig lugning, rivning og beskæring efter skøn.  
 
Grandækning forventes afsluttet til 2. søndag i advent. Der grandækkes med normansgran og 
nobelis, grandækningen vil variere fra gravsted til gravsted.  
 
Forårsblomster (lilla hornvioler) plantes i efteråret, sommerblomster (blandede farver is 
begonie) plantes omkring pinse. 
 
 
Vedtægten er forelagt og godkendt på menighedsrådsmødet den 3. november 2020. 
 
 
_____________________________________________ 
Formand for Tved Menighedsråd 
 
 
Vedtægten forelagt og godkendt af provstiudvalget den 
 
 
______________________________________________ 
Formand for provstiudvalget  


