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Vedtægter for Det mosaiske Troessamfunds 

begravelsespladser. 

 

Regler for tilladelse til begravelse og 

urnenedsættelse på 

Mosaisk vestre Begravelsesplads. 

 

 

§ 1     Forvaltning 

 

1.1 De begravelsespladser, der hører under Det 

mosaiske Troessamfund i (herefter benævnt som 

DmT) København forvaltes af troessamfundets 

administration. 

 

1.2 DmT’s administration forvalter følgende 

begravelsespladser: 

 

1. Mosaisk vestre Begravelsesplads 

2. Mosaisk nordre Begravelsesplads, Møllegade, 

København N. 

3. Begravelsespladsen, Parkvej 1, Slagelse 

4. Begravelsespladsen, Jødevej, Nakskov 

5. Begravelsespladsen, 

Vandværksvej/Kirkegårds allé, Odense 

6. Begravelsespladsen, 

Østerbrogade/Svendborgvej, Fåborg 

7. Begravelsespladsen, Kildebakken, Assens 

8. Begravelsespladsen, Slesvigsgade, Fredericia 

9. Begravelsespladsen, Frederiks allé, Århus 

10. Begravelsespladsen, Frederiksgade, Horsens 

11. Begravelsespladsen, 

Østervangsvej/Udbyhøjvej, Randers 

12.   Begravelsespladsen,           

        St.Jørgensgade/Hasserisgade, 

   Aalborg 
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§2      Gravsteder 

 

2.1 Et kistegravsted for en voksen skal være mindst 

95 x 190 cm, og for et barn under 12 år mindst 60 

x 120 cm. 

 

2.2 Opgravning af gravsted foretages under ansvar af 

DmT, og gravning samt begravelsesdybder m.v. 

skal til enhver tid følge dansk lovgivning og 

anvisninger fra rabbinatet i København. 

 

2.3 For medlemmer af DmT, der har ønsket 

kremering, nedsættes urnen i særlige afsnit. 

 

2.4 Kistegravsted og urnenedsættelse for ægtepar, 

registrerede partnere eller samlevende, hvor ikke 

begge har kunnet være medlemmer af DmT, samt 

livsarvinger efter sådanne par, finder sted på 

begravelsespladsen i det i 2007 udvidede område, 

og efter de i § 12 anførte bestemmelser. 

 

§3      Gravsten 

 

3.1 På gravstederne opsættes sten efter forudgående 

accept fra DmT’s administration, og i øvrigt efter 

det i nærværende vedtægt anførte. 

 

3.2 Gravsten må kun opsættes af en professionel 

stenhugger. 

 

3.3 Gravsten til enkeltgravsted må ikke overstige 120 

cm i højden (regnet efter jordhøjden i gangen 

midt for gravstedet), og 50 cm i bredden. 

           

3.4 Gravsten til et dobbeltgravsted må ikke overstige 

150 cm i højden (regnet fra jordhøjden i gangen 

midt for gravstedet), og 100 cm i bredden. 
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3.5 På gravsteder, i hvilke en urne ønskes nedsat, må 

kun opsættes gravsten som for et dobbeltgrav-

sted, respektive for enkeltgravsted med mindre 

andet er aftalt med DmT’s administration. 

 

3.6 Ved gravsteder, der ligger ved begravelses-

pladsens hegnsmure, må der ikke anbringes 

mindesten på muren, ligesom der ikke må 

foretages indhugning i murene, med mindre andet 

er aftalt med DmT’s administration. 

 

3.7     Gravsten skal være udført af uforanderligt 

naturmateriale, og den, der foranlediger 

gravstenen opsat, er ansvarlig for, at stenen er 

forsvarligt funderet og fæstnet til et fundament. 

 

3.8 Liggende gravsten, eller placering af stenplader, 

der udfylder gravstedets areal, er ikke tilladt. 

 

 

 

§4      Inskription på gravsten 

 

4.1      Gravstenen skal indeholde følgende  

persondata: afdødes fulde navn, fødselsdag og 

dødsdato. Persondata skal angives på dansk. 

Ønskes inskriptionen på hebraisk skal denne 

godkendes af rabbinatet. 

 

4.2      Tal og bogstaver skal være tydelige og      

 letlæselige for at stenen vil blive godkendt til 

 opsætning. 

 

4.3 Inskriptioner på andet sprog end dansk eller 

hebraisk må kun udfærdiges efter tilladelse fra 

administrationen. 
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4.4     Gravsten må kun indeholde persondata på       

personer begravet i gravstedet. Skal gravsten 

indeholde data om andre, må der indhentes 

tilladelse hos rabbinatet. Inskription, symbol m.v. 

må ikke henvise til anden religion end 

jødedommen.  

 

§5      Særlige bestemmelser 

 

5.1 Det mosaiske Troessamfund kan i øvrigt fastsætte 

særlige bestemmelser med hensyn til 

gravstedernes indretning, eller pålægge særlige 

vilkår vedrørende anlæg og benyttelse 

(gravstedsservitutter) indenfor begravelsesplad-

sens afdelinger eller de arealer, hvor 

urnenedsættelse finder sted. 

 

§6       Anlæg 

 

6.1 Indhegning af gravsteder med sten må ikke 

overstige 25 cm (regnet efter jordhøjden i gangen 

midt for gravstedet). Ønskes en liggende 

gravsten, må højden ikke overstige 25 cm. 

 

6.2 Udover indhegning af levende hegn, hvis højde 

skal tilpasses carré’ens øvrige beplantning, må 

gravsteder ikke indhegnes. 

 

6.3 Anlæg af gravsteder skal udføres af det ansatte 

personale. 

 

6.4     Ved manglende betaling for vedligeholdelse  

forbeholder DmT sig ret til at fjerne levende hegn 

og anden beplantning. Meddelelse herom vil 

fremgå af Jødisk Orientering. 
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§ 7     Beplantning (flerårig)  

 

7.1 Ønskes beplantning på gravstedet skal tilladelse 

indhentes hos administrationen. 

Hvis tilladelse gives, aftales beplantningens 

karakter med administrationen, der lader 

den aftalte beplantning foretage for ansøgers 

regning.    

7.2.     Der må ikke plantes træer på gravstederne og 

          beplantningerne må ikke overskride gravstedets 

          areal. 

7.3. Levende hegn skal plantes i skellet mellem 

gravstederne. 

7.4.     Beplantning af gravsteder skal udføres af  

          begravelsespladsens personale. 

 

§ 8     Ansvar for beskadigelse, bortkomst, 

           ødelæggelse m.v.  

 

8.1.     DmT har intet ansvar for ødelæggelse, bortkomst 

eller beskadigelse af, hvad der måtte være 

anbragt på gravstederne som følge af natur-

begivenheder, hærværk eller hændelig skade. I 

øvrigt afgøres spørgsmål om begravelsespladsens 

ansvar efter lovgivningens almindelige regler. 

 

§ 9     Vedligeholdelse af gravsteder i.h.t ordninger 

før 1.januar 1997, uden aftale om stedse-   

varende vedligeholdelse. 

 

9.1     Gravsteder skal holdes fri for ukrudt, og levende  

hegn skal holdes klippet. Vedligeholdelse, der ikke 

udføres af de efterladte, skal bestilles hos 

administrationen, der mod betaling iht gældende 

priser lader arbejdet udføre af begravelses-

pladsens personale. 

 

9.2 Bliver gravstedet ikke passende vedligeholdt, 

bliver den, der har modtaget begravelses-
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tilladelsen underrettet ved skriftlig henvendelse 

med anmodning om at bringe forholdene i orden. 

 

9.3 Såfremt indehaveren af begravelsestilladelsen er 

afgået ved døden, eller hvis gravstedet ikke inden 

3 måneder fra henvendelsen er bragt i orden, kan 

DmT lade gravstedet, bortset fra gravstenen, 

rydde, hvorefter gravstedet belægges med 

perlesten eller beplantes med græs, der renholdes 

uden betaling. 

Meddelelse om de nævnte foranstaltninger gives 

desuden ved opslag i Jødisk Orientering. 

 

§ 10   Aftale om stedsevarende vedligeholdelse i  

          ved dødsfald efter 1. januar 1997 

 

10.1    I forbindelse med den opnåede begravelses- 

           tilladelse skal aftale om stedsevarende 

           vedligeholdelse træffes med DmT’ administration. 

 

§  11   Stedsevarende vedligeholdelse 

 

11.1 For allerede eksisterende gravsteder (dødsfald før 

1.januar 1997) træffes aftale om stedsevarende 

vedligeholdelse med DmT’s administration. En 

udtalelse om gravstenens tilstand vil blive 

indhentet, og den anmodende part vil blive 

orienteret om evt fejl og mangler, samt prisen for 

evt udbedring af stenen. Fejl og mangler skal 

være udbedret før DmT overtager den stedse-

varende vedligeholdelsespligt. 

 

11.2    Skriftlig overtagelse af pligten til  

stedsevarende vedligeholdelse bekræftes af DmT’s 

administration. 

 

11.3 DmT’s forpligtelse ved stedsevarende 

vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af evt 

levende hegn, dog ikke ny- eller genplantning. 

Anden beplantning vil blive vedligeholdt i det 
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omfang dette skønnes at være af betydning for 

begravelsespladsen som helhed. Mindre planter og 

buske kan fjernes, hvor dette skønnes nødvendigt 

for begravelsespladsens almene udseende. 

Gravsten renholdes og vedligeholdes så længe 

dette er praktisk muligt. Inskriptioner 

vedligeholdes så længe dette er muligt og 

økonomisk forsvarligt. Vedligeholdelsen 

forudsætter, at gravstenen er udført i 

uforanderligt naturmateriale. Den stedsevarende 

vedligeholdelse omfatter ikke dæksten, kantsten 

og andre anlæg, som ikke umiddelbart må anses 

for nødvendige for at markere gravstedet. 

 

11.4 Der kan ikke aftales forpligtelser ud over de i § 

11.3 nævnte. 

 

11.5 DmT’s administration fører fortegnelse over 

gravsteder etableret før 1.januar 1997, for 

hvilke der er indgået aftale om stedsevarende 

vedligeholdelse. 

 

§ 12   Gravsted og urnenedsættelser for ægtepar, 

           registrerede partnere eller samlevende, hvor 

           ikke begge kan være medlem af DmT 

 

12.1    Ægtepar, registrerede partnere eller samlevende 

par, hvor alene den ene part kan være medlem af 

DmT kan opnå tilladelse til fælles gravsted på 

begravelsespladsens, i år 2007, udvidede areal 

under forudsætning af, at både den part, der kan 

være medlem og den part, der ikke kan være 

medlem af DmT har medlemskab i den af Dmt 

administrerede begravelseskasse. For den part, 

der kan være medlem, er kontingentet inkluderet i 

ligningsbidraget til DmT. For den part, der ikke 

kan være medlem af DmT, fastsættes kontingen-

tet til begravelseskassen af Repræsentantskabet 

for DmT. Indbetalt kontingent vil ikke blive 
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refunderet ved evt. udmeldelse af begravelses-

kassen. I øvrigt gælder følgende betingelser: 

 

A. Ved førstafdødes død skal den part, der kan 

være medlem af DmT være medlem af DmT. 

 

B. Hvis førstafdøde ikke har kunnet være medlem 

af DmT, skal der i forbindelse med begravelse - 

bisættelse ske følgende: 

 

B.1. Førstafdøde skal skriftligt have udtrykt ønske  

 

om fællesgravsted på DmT’s begravelsesplads. 

 

B.2 Udligning af længstlevendes evt gæld til 

DmT. 

 

B.3. Afdøde skal have haft medlemskab i den af 

Dmt administrerede begravelseskasse, jvf ” 

Regler for ansøgning om tilladelse til 

begravelse og urnenedsættelse på Mosaisk 

Vestre Begravelsesplads” § 1.5. 

 

 

B.4. Foretage gravstedsreservation for den 

længstlevende og indbetale det reservations-

beløb, der fastsættes af administrationen. Såfremt 

reservationen ønskes ophævet, eller 

længstlevende melder sig ud af DmT, ændres 

gravstedet til en  

enkeltgrav. Det for reservationen indbetalte beløb 

tilfalder DmT. 

 

C. Hvis førstafdøde har været medlem af DmT 

skal der i forbindelse med begravelse/ bisættelse 

ske følgende: 

 

C.1. Både førstafdøde og længstlevende skal 

skriftligt have udtrykt ønske om fællesgravsted på 

DmT’s begravelsesplads. 
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C.2. Udligning af førstafdødes evt gæld til DmT. 

 

C.3. Længstlevende skal have medlemskab i den 

af Dmt administrerede begravelseskasse, jvf 

” Regler for ansøgning om tilladelse til 

begravelse og urnenedsættelse på Mosaisk 

Vestre Begravelsesplads” § 1.5. 

 

C.4. Foretage gravstedsreservation for den 

Længstlevende og indbetale det reservations 

beløb, der fastsættes af administrationen. 

Såfremt reservationen ønskes ophævet, 

ændres gravstedet til en enkeltgrav. Det for 

reservationen indbetalte beløb tilfalder DmT. 

 

12.2 Børn af de i § 12.1 nævnte ægtepar, registrerede 

partnere eller faktisk samlevende, kan opnå 

tilladelse til fælles gravsted/urnenedsættelse på 

begravelsespladsen i det i 2007 udvidede område 

på følgende betingelser: 

 

A. Hvis livsarvingen er under 18 år, og ikke har 

kunnet være medlem af DmT skal livsarvingens 

forældre skriftligt tilkendegive ønsket om gravsted 

urnenedsættelse på DmT’s begravelsesplads. 

          

         B. Hvis børn efter de i § 12.1 nævnte forhold er 

over 18 år, og ikke har kunnet være medlem 

af DmT skal vedkommende skriftligt give 

udtryk for ønsket om gravsted/urne-

nedsættelse på DmT’s begravelsesplads, og 

have medlemskab i begravelseskassen. 

 

12.3 Evt. dispensation i forbindelse med § 12 

afgøres af DmT’s administration efter 

repræsentantskabets tilkendegivelse. 
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§13 Takster 

 

13.1 Takster fastsættes af Det mosaiske 

Troessamfund’s Repræsentantskab i et 

takstregulativ. Takstregulativet indeholder 

taksterne for gravning af grave, samt 

taksterne for begravelse, benyttelse af 

kapel, gravstedsreservationer, 

vedligeholdelse mv. 

 

13.2.    Udover de ydelser, der er omtalt i 

takstregulativet udføres gartner-og andre 

arbejder på gravsteder og urnepladser mod 

betaling. Arbejderne fastsættes til en pris, 

der dækker materialer, arbejdsløn, moms 

samt administration. 

 

§ 14 Ikrafttræden 

 

14.1. Denne vedtægt træder i kraft 1.maj 2007 

med virkning for begravelser efter denne 

dato. 

 

14.2.      Vedtægt for Det mosaiske Troessamfunds 

begravelsesplads af 6.februar 1997 er 

hermed ophævet. 
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Regler for ansøgning om tilladelse til 
begravelse og urnenedsættelse på Mosaisk 

vestre Begravelsesplads 
 

Repræsentantskabet for Det mosaiske Troessamfund har 

med virkning 1.maj 2007 og fremover fastsat følgende 

regler for ansøgning om begravelse mv på Mosaisk vestre 

Begravelsesplads i København. De af Det mosaiske 

Troessamfund ansatte rabbinere fastlægger begravelser 

sammen med afdødes familie. 

 

 

KAPITEL 1 

 

§1 Begravelsestilladelse 

 

1.1. Enhver begravelse på Mosaisk vestre 

Begravelsesplads kræver en forudgående 

tilladelse fra Det mosaiske Troessamfunds 

administration eller rabbinatet.    

 

1.2 Såfremt afdøde ikke forud for sin død var 

medlem af Det mosaiske Troessamfund, 

forudsætter en tilladelse til begravelse på 

Mosaisk vestre Begravelsesplads, at der til 

Det mosaiske Troessamfund indbetales et af 

Repræsentantskabet fastsat beløb. 

 

Såfremt afdøde forud for sin død ikke kunne 

være medlem af Det mosaiske 

Troessamfund, og ikke har været medlem af 

den i Vedtægternes § 12.1 nævnte 

begravelseskasse, forudsætter en tilladelse 

til begravelse på Mosaiske vestre 

Begravelsesplads, at der til Det mosaiske 

Troessamfund indbetales et af 

Repræsentantskabet fastsat beløb. 

 

1.3 Den, der for en afdød anmoder om tilladelse 

til begravelse på Mosaisk vestre 
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Begravelsesplads, er forpligtet til at sørge 

for, at der af afdødes bo afholdes udgifter til 

opsætning af gravsten, inskription og 

genopsættelse af eksisterende gravsten 

i.h.t. begravelsesvedtægtens regler § 3. 

 

1.4 Til benyttelse af kapellet på Mosaisk vestre 

Begravelsesplads til højtidelighed i 

forbindelse med overførsler af kister til 

begravelse i udlandet skal tilladelse gives af 

Det mosaiske Troessamfund. Den, der 

modtager tilladelsen, er ansvarlig for at de i 

lov nr 114 af 21.marts 1979, med senere 

bekendtgørelser, anførte regler overholdes. 

 

1.5 Såfremt afdøde ikke forud for sin død kunne 

være medlem af DmT, forudsættes tilladelse 

til begravelse/ urnenedsættelse på MvB, at 

afdøde har været medlem af den af DmT 

administrerede begravelseskasse. Kontin-

gentet til begravelseskassen fastsættes af 

Repræsentantskabet for DmT. Indbetalt 

kontingent vil ikke blive refunderet ved evt. 

udmeldelse af begravelseskassen.  

 

§2 Jordpåkastelse 

 

2.1 Det mosaiske Troessamfunds rabbinere har 

bemyndigelsen til at forrette jordpåkastelse 

ved begravelser. 

 

2.2. Såfremt afdøde ikke har ønsket medvirken 

af rabbiner ved jordpåkastelsen, skal 

anmoderen om begravelsestilladelse hos 

rabbinatet indhente tilladelse til, at 

jordpåkastelsen kan ske uden rabbinerens 

tilstedeværelse. 
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§3 Urnebegravelse 

 

3.1 Forud for kremering kan der afholdes 

højtidelighed i kapellet efter aftale med 

rabbinatet. Urner skal nedsættes i de på 

Mosaisk vestre Begravelsesplads særligt 

udlagte afsnit efter aftale med rabbinatet. 

 

3.2 Nedsættelse af urner uden for de afsnit, der 

er udlagt til urnegrave, forudsætter tilladelse 

af rabbinatet. 

 

§4 Kistegravsted og urnenedsættelser for 

ægtepar, registrerede partnere eller 

samlevende, hvor ikke begge kan være 

medlem af Det mosaiske Troessamfund. 

 

4.1 På begravelsespladsen er til kiste- 

begravelser og urnenedsættelser udlagt et 

særligt afsnit for ægtepar, registrerede 

partnere eller samlevende, hvor ikke begge 

kan være medlemmer af Det mosaiske 

Troessamfund, samt børn af nævnte par. 

Forud for begravelsen eller kremering af en 

afdød, kan der afholdes en højtidelighed i 

kapellet. For den afdøde, der forud for sin 

død har været medlem af Det mosaiske 

Troessamfund, kan ceremonien i kapellet 

foregå som vanligt. Ceremonien afsluttes i 

kapellet, og kan afsluttes med en Kaddish i 

kapellets forrum. Der kan ikke stilles krav 

om rabbinsk medvirken ved gravstedet. For 

den afdøde, der ikke har kunnet være 

medlem af Det mosaiske Troessamfund, skal 

højtideligheden være religiøst neutral, uden 

medvirken af andre religioners gejstlige, og 

uden religiøst ceremoniel. Benyttelse af 

kapellet til en sådan højtidelighed aftales 

med administrationen. 
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§5 Gravstedsreservation 

 

5.1 Tilladelse til reservation af gravsted gives 

kun for ægtefælle, registreret partner eller 

samlever. I særlige tilfælde kan 

repræsentanterne for Det mosaiske 

Troessamfund give tilladelse til reservation 

af gravsted til andre nærslægtede. 

 

5.2 Gravstedsreservation kan kun foretages af 

medlemmer af Det mosaiske Troessamfund, 

se dog de særlige regler i Vedtægtens § 12. 

 

5.3 En gravstedsreservation bortfalder ved 

udmeldelse af Det mosaiske Troessamfund. 

For ægtefæller, registrerede partnere eller 

samlevere, der ikke kan være medlem af 

Det mosaiske Troessamfund, bortfalder 

gravstedsreservation ved udmeldelse af den 

i Vedtægtens §12.1 nævnte 

begravelseskasse. Ved udmeldelsen af hhv 

Det mosaiske Troessamfund eller 

begravelseskassen skal de, der har foretaget 

reservationen, afholde omkostningerne ved 

omlægning af gravstedet til enkeltgravsted, 

herunder evt opsættelse af en ny gravsten. 

 

5.4 Gravstedsreservation kan ikke uden særlig 

tilladelse fra Repræsentantskabet for Det 

mosaiske Troessamfund overdrages til 

andre. 

 

5.5 Det mosaiske Troessamfund kan til enhver 

tid omdanne dobbeltgravsted til et 

enkeltgravsted, hvis gravstedet ikke 

benyttes, eller hvis reservationen ikke kan 

opretholdes. 

 

5.6 Afgiften for gravstedsreservation fastsættes i 

takstregulativet for Mosaisk vestre 
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Begravelsesplads. Afgiften vil ikke blive 

tilbagebetalt i tilfælde af reservationens 

ophør. 

 

 KAPITEL 2 

 

 Hvad angår anmodninger om begravelse mv 

på andre af Det mosaiske Troessamfund’s 

begravelsespladser, vil Det mosaiske 

Troessamfund’s administration i hvert enkelt 

tilfælde nærmere redegøre for de gældende 

bestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

Godkendt på delegeretforsamlingsmødet den 31. maj 

2007. 

 

 

 

København, den 18. september 2007. 

 

 

Stefan Isaak   Michel Solovej 

     Formand                                       næstformand 

 

Anne Boukris   Finn Schwarz   Dina Rosenberg Asmussen 

 

 

John Dessauer   Michael Gelvan           Bent Lexner 

overrabbiner 

 

 

 

Tiltrådt af Kirkeministeriet den 15. oktober 2007 


