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ERKLÆRING 
 
 
Undertegnede:   
       
1.      Navn     _____________________________________ 

      Adresse _____________________________________ 

       
erklærer herved på tro og love, at jeg  
evt. sammen med: (Udfyldes kun, hvis aktuelt) 
 
2.       Navn     _____________________________________  

       Adresse _____________________________________ 

 
       Navn     _____________________________________ 

       Adresse _____________________________________ 

 

       Navn     _____________________________________ 

       Adresse_____________________________________ 

      
udgør samtlige nulevende brugsberettigede (iht. Kirkeministeriets cirk. nr. 168 af 5/8 1977) 
se bagsiden til kistegravsted/urnegravsted nr.______________ på Hørsholm kirkegård. 
   

(Streg det, der ikke gælder) 
1) Jeg erklærer tillige, at jeg som eneindehaver af brugsretten giver fuldmagt til  
     at lade følgende disposition foretage: 
 
2) Jeg erklærer tillige på tro og love, at ovennævnte medindehaver(e) af 

brugsretten har givet mig fuldmagt til at lade følgende disposition foretage: 
 
Kisten med:________________________________________________________ 

Urnen med:________________________________________________________ 

nedsættes i det anførte gravsted. 
 
Dato:        /         - 20            ______________________             ________-____ 
                                      Underskrift                           og               CPR.nr. 
 

 



Tilladelse til nedsættelse i gravsted 

 
Uddrag af Kirkeministeriets cirkulære nr. 168 af 5. august 1977. 

Cirkulære om brugsret til gravsteder. 

”… 
Kapitel III. Brugsrettens overførelse ved arv.  

A. Var afdøde eneberettiget til et gravsted, tilfalder brugsretten afdødes arvinger 
efter loven, uanset om disse i øvrigt tager arv efter afdøde. Er der blandt arvingerne 
en efterlevende ægtefælle, får ægteparrets fællesbørn dog først brugsret til 
gravstedet  efter den længstlevende ægtefælles død.  Efterlod afdøde sig særbørn, 
tilkommer  brugsretten den efterlevende ægtefælle og særbørnene i 
fællesskab. Foranstående regler gælder kun, hvis afdøde ikke havde truffet anden 
bestemmelse. Derimod er det uden betydning, om afdøde begraves i gravstedet.   

B. Erhverves der i forbindelse med dødsfaldet brugsret til et gravsted for boets 
midler, finder de under A anførte  bestemmelser tilsvarende anvendelse. 

C. Havde afdøde retten til et gravsted sammen med andre, falder afdødes andel i 
brugsretten ligeledes i arv til arvingerne efter loven, dog således at en efterlevende  
ægtefælle ikke får ret til gravstedet. Dette gælder, uanset om afdøde begraves i 
gravstedet. Havde afdøde brugsretten sammen med en tidligere i gravstedet begravet 
ægtefælles særbørn, og levede afdøde ved dødsfaldet i ægteskab, falder afdødes andel 
i retten til gravstedet dog i arv til den efterlevende ægtefælle, såfremt afdøde 
begraves i gravstedet. 
...” 


