Tilmelding til digital dødsanmeldelse
Kirkeministeriet har nu åbnet muligheden for at tilmelde sig til modtagelse af elektroniske
dødsanmeldelser. Det betyder, at kirkegården (graveren/kirkegårdslederen) kan modtage
dødsanmeldelser direkte ind i kirkegårdssystemet.
Kirkeministeriet har udfærdiget et skema, der skal udfyldes for at tilslutningen kan laves.
Oplysningerne, som I skal angive for at få adgang til Digital Dødsanmeldelse, bliver verificeret
op imod de registreringer om kirkegården vi har i vores systemer. Skovbo Data sender
herefter oplysningerne til IT kontoret som åbner for brugen af systemet. Er du i tvivl hjælper vi
gerne med at få udfyldt skemaet med de rigtige oplysninger. Skemaet kan findes på vores
hjemmeside.
Bemærk venligst, at denne mulighed kun findes i kirkegårdsystemet.
Kirkegårde med Graversystemet, tilbydes konvertering til Kirkegårdssystemet til en meget
favorabel pris.

Brugen af den digitale dødsanmeldelse er ikke underlagt nogen form for forbrugsafregning fra
Skovbo Datas side, men der vil blive opkrævet et engangsbeløb for selve arbejdet med
tilslutningen, dette beløb udgør kr. 995,- ex moms.
Personnummer i kirkegårdsprotokollen
I bekendtgørelse udsendt oktober 2007 fra Kirkeministeriet, fremgår det, at
Kirkegårdsprotokollen nu skal indeholde personnummer på gravstedsindehaver.
”Til hvem gravstedsbrev er udsendt (navn og personnummer)”
Der er altså herefter hjemmel for at bede om personnummeroplysninger fra gravstedsejer.
Her er den fulde ordlyd af §26 fra bekendtgørelsen om Folkekirkens kirkebygninger og
Kirkegårde, BEK nr. 1238 af 22/10 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gravstedets betegnelse
Nummer for hver enkelt gravplads i gravstedet
Navn, Stilling, fødselsdato og dødsdag for de i hver enkelt gravplads begravede
Tidspunktet for hver enkelt begravelse/urnenedsættelse
Til hvem gravstedsbrev er udstedt (Navn og Personnummer).
Tidspunkt for brugsperiodens udløb.
Eventuel registrering af gravminder

Stk. 2. I forbindelse med protokollen, skal der føres et alfabetisk register over de på
kirkegården begravede.
Stk. 3 Kirkegårdsprotokollen kan føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.
Godkendelse efter lov om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde §12 foretages af
Kirkeministeriet, der tillige fastsætter nærmere bestemmelser vedrørende drift, sikkerhed og
tilsyn hermed.
Venlig hilsen
Skovbo Data
Support-team

