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Når en gravstedsindehaver og et menighedsråd indgår en flerårig aftale om pleje- og
vedligeholdelse af et gravsted, vil en sådan aftale som udgangspunkt være bindende og
uopsigelig. Dette gælder for såvel eksisterende aftaler, som for kommende aftaler.
Såfremt der er tvingende årsager, der gør, at en aftale om gravstedsvedligeholdelse skal
opsiges eller ændres, kan dette alene gøres, hvis menighedsrådet er enig i opsigelsen.
Menighedsrådet skal behandle opsigelsen af aftalen på et menighedsrådsmøde, og såfremt
menighedsrådet er indforstået med at aftalen opsiges, skal besked herom sendes via
provstiet til Aalborg Stift.
Når en aftale opsiges mellem to parter, kan der være flere forskellige situationer, der gør sig
gældende, afhængig af hvilke elementer, aftalen har bestået af.
Aalborg Stift har nedenfor skitseret disse situationer, og hvilke konsekvenser det vil have for
aftalens parter.

▪ Opsigelse af den samlede aftale, før aftalens udløb:

KIRKEGÅRDEN

Gravstedsindehaver ønsker ikke længere, at kirkegården vedligeholder gravstedet.
Menighedsrådet foretager en beregning af, hvor stor en del af vedligeholdelsesaftalen, der
er forbrugt, og hvor stor en del der resterer. Størrelsen på dette beløb sendes sammen med
dokumentation for aftalens opsigelse (ansøgning og menighedsrådets svar) via provstiet til
Aalborg Stift, der sikrer, at den resterende/tilbageværende sum kan udbetales til
gravstedsindehaver.

▪ Opsigelse af en del af aftalen, før aftalens udløb:
Gravstedsindehaver har indgået en aftale om vedligeholdelse og
grandækning/sommerblomster eller lignende. Gravstedsindehaver ønsker fremadrettet
ingen grandækning/blomster og ansøger menighedsrådet om, at dette element fjernes fra
vedligeholdelsesaftalen.
Der foretages en beregning af, hvor stor en del af vedligeholdelsesaftalen, der er forbrugt, og
hvor stor en del der resterer. Størrelsen på dette beløb sendes sammen med dokumentation
for aftalens opsigelse (gravstedsindehavers ansøgning og menighedsrådets svar) via provstiet
til Aalborg Stift, der sikrer, at den resterende/tilbageværende sum udbetales til
gravstedsindehaver.
Samtidig indgås der en ny aftale mellem gravstedsindehaver og menighedsråd, på de
ydelser, som gravstedsindehaver ønsker at bibeholde.
Der er tale om en ny aftale, der indgås i henhold til de takster og regler, der nu gælder.
Dette betyder at der er risiko for, at en ny aftale vil blive dyrere end den oprindelige aftale,
på grund af taksstigninger, også selv om at der ikke længere er de samme elementer i
aftalen.
Det er meget vigtigt, at menighedsrådet oplyser denne risiko overfor gravstedsindehaveren
inden der træffes endelig beslutning om at den oprindelige aftale opsiges.
Det er også meget vigtigt, at menighedsrådet sikrer, at alle brugsberettigede er indforståede
med at der sker ændringer i den oprindelige aftale, inden ændringen gennemføres.
Såfremt der er spørgsmål til denne vejledning, kan der rettes henvendelse til Aalborg Stift.

