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Overskrift

Orientering om planlagt delvis nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård 

Resumé

Kirkeministeriet godkendte i september 1980 (før begravelsesområdet overgik til Frederiksberg Kommune), at 
Solbjerg Parkkirkegård skulle gennemgå en delvis nedlæggelse med virkning fra 31. december 2019. I den 
forbindelse kontaktede By-, Kultur- og Miljøområdet ministeriet i maj 2019 for at indhente en formel 
godkendelse hertil. Ministeriet afviste i november 2019 kommunens ansøgning på baggrund af en 
dispensationspraksis, som det tidligere begravelsesvæsen iværksatte, og som uden kendskab til 
konsekvenserne er videreført af forvaltningen. Sagen forelægges til udvalgets orientering. 

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet man ønskede en besigtigelse som grundlag for en drøftelse af 
rammerne for en samlet udviklingsplan.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljømrådet indstiller,

Sagsfremstilling

By- og miljøudvalget udsatte på mødet den 20. januar 2020 sagen, idet udvalget anmodede om yderligere 
belysning af muligheden for at fortsætte praksis med at begrave/nedsætte urner på familiegravsteder og om 
forskellen mellem status som kirkegård og park. På baggrunden af udvalgets anmodning har forvaltningen i 
det efterfølgende belyst sagen yderligere. 

Forvaltningen kan oplyse, at der for så vidt intet er til hinder for at fortsætte med at begrave/nedsætte kister 
og urner på familiegravsteder på den del af kirkegården, der hidtil er benævnt 2020-afdelingen. En 
fortsættelse af praksis vil imidlertid betyde, at den del af kirkegården ikke vil kunne nedlægges inden for en 
årrække. Samtidig rejser det også spørgsmål, om der ligeledes skal gives dispensation til fortsat at foretage 
begravelser på 2050-afdelingen, og i fald om hele eller større dele af kirkegården, derfor skal bevares 
fremadrettet, jf. nedenfor.

Gennem mange år er de danske kirkegårde blevet udviklet, og flere kirkegårde har i dag parkpræg – dette har 
Solbjerg Parkkirkegård også mange steder – men det kan forstærkes. Dette er en eventuel fortsættelse af 
praksis med begravelse / urnenedsættelseikke til hinder for, men der skal ved udviklingen tages hensyn til de 
eksisterede gravsteder.
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atorientering om planlagt delvis nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård tages til efterretning.
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Udarbejdelsen af en udviklingsplan for kirkegården kan således gennemføres som forudsat med henblik på at 
styrke parkpræget, og hvor der tages hensyn til eksisterende gravsteder og eventuel fortsatte gravsteder. Det 
er vurderingen, at et forslag til udviklingsplan vil kunne forelægges for udvalget ultimo 2020/primo 2021.

Det er endvidere vurderingen, at der intet er til hinder for, at der kan foretages klimasikring på kirkegårdens 
område på de arealer, hvor der ikke tidligere har været foretaget begravelser. Det vil være helt naturligt at 
indtænke klimatilpasningen i en kommende udviklingsplan for kirkegården.

Der vil imidlertid være tiltag, som ikke vil kunne etableres på en kirkegård i forhold til en egentlig park. 
Kirkeministeriet har således tidligere udtalt til Frederiksberg Kommune, at der ikke må etableres egentlige 
legefaciliteter, boldbaner, udeservering, nyttehaver mv. på kirkegården. Nogle af disse faciliteter vil dog under 
hensyntagen til fredede gravsteder formentlig kunne etableres på dele af kirkegården, som nedlægges.

Eventuel fortsættelse med begravelser på 2020-afdelingen
Ved udgangen af 2019 var der 233 gravsteder i den såkaldte 2020-afdeling på Solbjerg Parkkirkegård (jf. 
vedlagte bilag 2 - kort med 2020-afdelingen), som potentiel er udløbet, fordi disse ikke er forlænget, og fordi 
der pt. ikke er søgt om dispensation til at forlænge disse. Forvaltningen venter med at sende breve til de 
pårørende, indtil udvalgets beslutning om eventuel fortsættelse af praksis foreligger.

Herudover er der i årenes løb samlet set i 2020-afdelingen givet 49 dispensationer til gravsteder, der således 
fortsat består.

Eventuel fortsættelse med begravelser og urnenedsættelser skal ses i sammenhæng med bevarelse af de 
potentielt udløbne gravsteder, idet der i overvejende grad vil være tale om familiegravsteder.

Det er ikke muligt at anslå, hvor mange der ville ønske at bevare de nu 233 udløbne gravsteder, hvis der 
gives mulighed for at forsætte med dispensationspraksissen, hvor der gives mulighed for at forlænge disse 
gravsteder, og heller ikke hvor mange, der på sigt kunne ønske yderligere at forlænge de 49 gravsteder, der 
allerede er givet dispensation til.

Hvis det besluttes generelt at forlænge dispensationspraksissen vil det forlænge tidspunktet for, hvornår 
Solbjerg Parkkirkegård kan nedlægges som kirkegård. Dette kan eventuelt begrænses ved, at der alene gives 
dispensation til udgangen af 2029 hhv. 2039 for hhv. kistebegravelser og urnenedsættelser, hvorefter hele 
kirkegården kan lukke ned 1. januar 2050.

Et alternativ hertil til kunne være at fortsætte dispensationspraksis eller permanent opretholde 
kirkegårdsstatus på en del af 2020-afdelingen og nedlægge øvrige dele.

Det skal bemærkes, at nogle gravstedsejere ved en sådan model vil kunne spørge til 
ligebehandlingsprincippet i forhold til de områder, der foreslås nedlagt og de der fortsætter. Her kan der 
eventuelt henvises til princippet om, man ”gør det mindre i det mere”, idet der jo rent faktisk er en aktuel 
beslutning om at nedlukke hele 2020 afdelingen.

Et konkret forslag kunne være at nedlægge de afdelinger, hvor der er færrest udløbne gravsteder og givet 
færrest dispensationer, f.eks.:

� 7 A og B

� 6 A, B, C og D

På disse afdelinger er der alene 87 udløbne gravsteder og givet 15 dispensationer. Ved en beslutning om at 
nedlægge denne del, frigøres et areal til park over en overkommelige periode, idet nedlæggelsen kan ske 
etapevis. Senest med udgangen af 2039 kan hele arealet overgå til park (idet familiegravstedet på 6. afdeling 
B forventes at blive erkæret bevaringsværdigt). På arealet vil der fortsat være bevaringsværdige gravsteder, 
som afspejler områdets historie.

Det betyder imidlertid, at der ikke vil kunne gives yderligere dispensation på denne del af kirkegården. Det vil 
dog være muligt at foretage urneflytninger fra gravstederne til andre kirkegårde eller til andre steder på 
Solbjerg Parkkirkegård.

Endvidere vil en nedlæggelse af de ovenfor anførte vestlige afdelinger (7A og B samt 6A, B, C og D) have en 
betydning for realisering af klimatilpasning af området i henhold til hydraulisk helhedsindsats 21 for Solbjerg 
Parkkirkegård fra april 2020. Her er netop den vestlige del af kirkegården tænkt at udgøre et vigtigt 
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forsinkelseselement, idet der lægges op til, at arealet skal tilbageholde vand på terræn ved henholdsvis at 
hæve eller sænke terrænet, så det kan tilbageholde i gennemsnit 30 cm vand, svarende til 7000 m3.

Det kunne endvidere overvejes at medtage afdeling 5.G og E, som ligger ud mod Frederiksvej, idet der på 
dette areal er 48 udløbne gravsteder med potentiel mulighed for forlængelse og 11 dispensationer. Dette 
område vil kunne overgå til park i 2032.

Herved kunne 3. afdeling E, 4. afdeling og 1. afdeling A og B, som ligger ud mod Roskildevej, og hvor der er 
givet 33 dispensationer, 98 udløbne gravsteder og 187 bevaringsværdige gravsteder, bevares som kirkegård 
fremadrettet eller indtil udgangen af 2049. Ved en sådan beslutning ville der kunne fortsættes med at give 
tilladelse til begravelse og bevaring af gravsteder på dette areal. 

Der vedlægges et kort med den ovenfor konkrete forslag til nedlæggelser i 2020-afdelingen, jf. bilag 3.

2050-afdelingen
Som nævnt i den tidligere sagsfremstilling bliver der fremadrettet behov for at etablere en askefællesgrav på 
Solbjerg Parkkirkegård på den nuværende 2050-afdeling, jf. bilag 4.

Hertil kommer, at der ligeledes skal tages stilling til fremtidig mulig forlængelse af gravsteder i 2050-
afdelingen. Det vil næppe være hensigtsmæssigt at etablere en sådan praksis, hvis kirkegården skal lukkes i 
2050.

Spørgsmålet er imidlertid, om der overhovedet skal arbejdes for en fuldstændig nedlæggelse af kirkegården i 
2050. Nye begravelsesønsker, epidemier mv. kan skabe behov for mere begravelsesplads, og dette taler for, 
at bevare en del af eller hele kirkegården fremadrettet og også ud over 2050. Her og nu mangler der en 
askefællesgrav, som alene kan etableres på Solbjerg Parkkirkegård, da der ikke her plads hertil på hverken 
Søndermark eller Frederiksberg ældre Kirkegård.  

Ved at bevare hele eller dele af kirkegården for fremtiden vil dette også kunne medføre øgede indtægter for 
nye gravsteder og for forlængelse af eksisterende gravsteder.

Hvis udvalget ønsker en delvis nedlæggelse som ovenfor foreslået, hvor 7. afdeling A og B, 6. afdeling A, B, 
C og D og 5. afdeling G og E nedlægges etapevis uden fremadrettet dispensationsmulighed, men en 
bevarelse af den resterende del af kirkegården enten til 2050 eller fremadrettet, foreslås det samtidig, at der 
på 2050-afdelingen arbejdes for en hurtig nedlægges af 5. afdeling B. Dette vil give mulighed for offentlig 
vejadgang til det gamle kapel på kirkegården, hvorved udnyttelsesgraden af kapellet kan optimeres. I dag må 
der ikke ifølge kirkegårdslovgivningen skabes offentlig vejadgang over kirkegårdsjord. På denne afdeling er 
der 6 bevaringsværdige gravsteder, 4 familiegravsteder, som kan forlænges til 2050, men som formentlig 
erklæres bevaringsværdige. Det vil for denne afdeling betyde, at der ikke kan forlænges gravsteder, der 
udløber.

Såfremt udvalget beslutter en delvis nedlæggelse som foreslået, vil forvaltningen meddele dette til 
kirkeministeriet samt til de berørte gravstedsejere, ligesom forvaltningen vil meddele ministeret, hvis dele af 
kirkegården fremadrettet søges bevaret 

Tidligere sagsfremstilling
By-, Kultur- og Miljøområdet kontaktede Kirkeministeriet i maj 2019 med henblik på at indhente en formel 
godkendelse af en planlagt delvis nedlæggelse af Solbjerg Kirkegård med virkning fra 31. december 2019. 
Efter gentagne rykkere vendte Kirkeministeriet tilbage den 21. november 2019 med en afgørelse, hvori de 
afslår at godkende ansøgningen. 

Kirkeministeriet oplyser i sit svar, at ministeriet i september 1980 godkendte, at der blev foretaget ændringer i 
det daværende begravelsesvæsens reglement, således at brugsretten i de afdelinger, der var tale om, ikke 
kunne erhverves ud over 2020. Det betød, at der kunne nedsættes kister indtil år 2000 og urner indtil år 2010.

Imidlertid besluttede Frederiksberg Begravelsesvæsen herefter at give dispensation til nedsættelse af afdøde 
med særlig tilknytning til gravstedet indtil 31. december 2019 (tidspunktet for beslutningen er uafklaret, men 
praksis er ændret før 2000). Dispensationen blev iværksat på grund af klager fra pårørende, som ikke havde 
mulighed for at blive nedsat i gravstederne, hvor deres nærmeste pårørende (ægtefælle, forældre eller barn) 
var begravet.

Det er på baggrund af denne dispensationspraksis, at ministeriet ikke kan godkende By-, Kultur- og 
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Miljøområdets ansøgning, da der fortsat er fredningstid i en del af gravstederne. 

Ministeriet oplyser supplerende i sit svar, at kommunen kan søge de enkelte afdelinger nedlagt løbende i takt 
med, at brugsretten udløber for det sidst ibrugtagne gravsted på den enkelte afdeling. Ministeriet gør 
opmærksom på, at der kræves en særskilt ansøgning for hver enkelt afdeling, der ønskes nedlagt - og at hver 
enkelt ansøgning skal ledsages af en beskrivelse af, hvad det nedlagte areal ønskes anvendt til. 
(Kirkeministeriets svar af 21. november 2019 er vedlagt som bilag 1).

Frederiksberg Kommune overtog begravelsesvæsenet i 2010, hvor det blev oplyst at dele af kirkegården 
skulle nedlægges i 2020 og resten i 2050. Kommunen blev i den forbindelse ikke oplyst om de konsekvenser, 
som begravelsesvæsenets beslutning om dispensation ville have. Derfor er dispensationspraksisen videreført 
af forvaltningen. By-, Kultur- og Miljøområdet er således gået ud fra, at det blot ville være en formalitetssag at 
nedlægge de planlagte dele af Solbjerg Parkkirkegård. Afslaget fra Kirkeministeriet betyder, at den første 
afdeling kan søges nedlagt efter 2021 og den sidste efter 2039. 

Konsekvenserne af afslaget fra Kirkeministeriet er, at det planlagte område ikke kan overgå til parkområde i 
2020. Derimod vil der sagtens kunne arbejdes videre med en udviklingsplan i 2020 for kirkegården, hvor der 
kan tages højde for den successive nedlæggelse af ”2020-afdelingen”. Hertil kommer, at der også vil kunne 
foretages klimatilpasning i stiforløb m.v. De konkrete arbejder vil blot kræve Kirkeministeriets godkendelse.

Det bemærkes herudover, at der i 2050-afdelingen fremadrettet vil være behov for en ny askefællesgrav, da 
der ikke på sigt vil være plads i fællesgraven på Søndermark Kirkegård.

Af bilag 2 fremgår et kort over Solbjerg Parkkirkegård, hvor kirkegårdens afdelinger er grupperet i forhold til 
den planlagte udvikling af kirkegården: 

� Arealer med noteret årstal viser de afdelinger, som påtænkes nedlagt snarest muligt. Årstallene 
indikerer fredningstidens udløb. 

� Arealer markeret med enkeltskravering viser de afdelinger, som er planlagt til at blive nedlagt i 2050. 
� Arealer markeret med tern viser de to afdelinger, som forventes at blive omlagt til askefællesgrav i 

2050, idet der er opstået et yderligere behov herfor.

By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
By-, Kultur og Miljøområdet vurderer, at kommunen, på trods af ministeriets afslag, kan påbegynde en 
udviklingsplan for kirkegården som planlagt, ligesom det vurderes, at kommunen vil gøre brug af muligheden 
for at udvikle kirkegårdens arealer løbende efter 2021. 

Økonomi

Orienteringen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Borgmesterpåtegning

nej

Behandling

By- og Miljøudvalget

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. januar 2020, pkt. 32:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen og anmodede om yderligere oplysninger om muligheden for at fortsætte 
praksis med at begrave/nedsætte urne på familiegravsteder og om forskellen mellem status som kirkegård og 
park.

Indstilling 20. januar 2020, pkt. 32:
By-, Kultur- og Miljømrådet indstiller,
at orientering om planlagt delvis nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård tages til efterretning. 
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Bilag

� Bilag 1: Kopi af Kirkeministeriets svar af 21. november 2019
� Bilag B. Kort over forslag til nedlæggelse af afdelinger
� Bilag A. Kort over 2020-afdelinger
� Bilag C. Kort over afdelinger, der forventes omlagt til askefællesgrav

Underskrifter

Bilag

� Bilag 1: Kopi af Kirkeministeriets svar af 21. november 2019
� Bilag B. Kort over forslag til nedlæggelse af afdelinger
� Bilag A. Kort over 2020-afdelinger
� Bilag C. Kort over afdelinger, der forventes omlagt til askefællesgrav
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