Informationsbrev om vejledning for gravstens- og monumentsikkerhed
På Dybe og Ramme Kirkegårde gør både gravstedsejerne og medarbejdere meget for at passe på
kirkegårdene. For at styrke det arbejde, har Dybe og Ramme menighedsråd udarbejdet
retningslinjer for sikkerheden omkring kirkegårdenes gravsten og monumenter.
Hvad skal du gøre?
Når du som gravstedsejer er på dit gravsted, kan du selv vurdere, om der er problemer med
sikkerheden. Det kan fx være en synlig hældning, eller at gravstenen/monumentet ved
berøring/fysisk kontakt føles løst.
Hvis du tror, at dit monument/din gravsten er usikkert, så giv straks kirkegårdsgraveren besked. Vi
vil derefter oplyse vores medarbejdere om, at de skal være ekstra opmærksomme omkring dit
gravsted, indtil du får det sikret. Og husk selv at være forsigtig - det handler også om din
sikkerhed.
Gravstens og monumenters sikkerhed er gravstedsejerens ansvar
Hvis et monument forvolder skade, enten fordi det vælter, eller der falder dele af det, så er det dig
som gravstedsejer, der har det økonomiske og juridiske ansvar. Dette gælder uanset
monumentets størrelse.
Dybe og Ramme Kirkegårde udfører ikke systematisk kontrol af privatejede gravsten og
monumenter. Det er dig som gravstedsejer, der har ansvaret for, at gravsten/monumenter på dit
gravsted er sikkert, ligesom det er dig, der skal betale for at sikre monumentet, hvis det er
usikkert.
Dette gælder også for gravsteder, hvor der er indgået en aftale om flerårig vedligeholdelse uanset
om det er legataftaler eller løbende aftaler om pasning.
Vurderer menighedsrådet, at der er gravsten/monumenter, der kan være til fare for sikkerheden
på kirkegården, skal vi gøre dig som gravstedsejer opmærksom herpå. Den konkrete
risikovurdering i hvert enkelt tilfælde er afgørende for, om en gravsten skal lægges ned med det
samme med efterfølgende meddelelse herom til dig som gravstedsejer, eller om vi vælger at skrive
til dig med en frist for udbedring af forholdet.
Hvornår er gravsten og monumenter sikre?
Kort fortalt skal gravsten/monumenter, der er højere end 60 cm, kunne tåle et træk eller skub på
35 kg øverst på gravstenen/monumentet uden at vælte. Kan gravstenen/monumentet ikke det, er
det usikkert, og du skal som gravstedsejer sørge for at få det sikret. Reglerne gælder også for
andre former for mindesmærker, som fx kors, søjler, skulpturer og indhegning i form af gitter eller
lignende.
Med venlig hilsen
Dybe-Ramme Menighedsråd

