Tidsregulativ fra 2016 for Københavns Kommunes Kirkegårde
Tidspunkter for begravelser, bisættelser og
urnenedsættelser fastsættes af Københavns
Kommune, og begravelse og kremering skal ske
inden for de tidsfrister, der er fastsat i
lovgivningen.
Københavns Kommune administrerer fem
kirkegårde: Assistens Kirkegård, Bispebjerg
Kirkegård, Brønshøj Kirkegård, Vestre Kirkegård
og Sundby Kirkegård.
Bestilling
Ved bestilling af begravelser, bisættelser og
urnenedsættelser skal kirkegårdskontoret
kontaktes senest kl. 14 to hverdage før.
Begravelser og urnenedsættelser til lørdag skal
dog bestilles onsdag, og begravelser og
urnenedsættelser til mandag skal bestilles
torsdag. Bisættelser til mandag og tirsdag skal
bestilles senest fredag.
Kapeller
Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård, Sundby
Kirkegårds Kapel og store sal i Nordre Kapel på
Vestre Kirkegård kan benyttes til højtideligheder.
Henvendelse skal ske til kirkegårdskontoret eller
bookes via den elektroniske kalender, som findes
på www.kk.dk/bedemand.
Højtideligheder fra Bispebjergs Søndre Kapel og
Sundby Kirkegårds Kapel kan afholdes tirsdag til
lørdag kl. 10.00 –10.30, kl. 11.30-12.00, kl. 13.0013.30 og kl. 14.30-15.00.
Højtideligheder fra Vestre Kirkegårds Nordre
Kapel kan afholdes tirsdag til lørdag kl. 10.0011.00, kl. 12.00-13.00 og kl. 14.00-15.00.
Begravelser fra kapellerne dog senest kl. 13.00.
Begravelser
Begravelser kan finde sted mandag til lørdag med
senest ankomst til kirkegården kl. 14.15. Ved
ankomst senere end kl. 14.15 opkræves der
ekstra betaling.

Dødsanmeldelsen skal være godkendt af
begravelsesmyndigheden senest kl. 14.00 dagen
før begravelsen.
Urnenedsættelser
Urnenedsættelser kan finde sted mandag til
fredag kl. 9.30, kl. 11.00, kl. 12.30, kl. 14.00 og kl.
15.30 med overværelse af familien.
Urnenedsættelse om lørdagen kan finde sted
mod ekstra betaling.
Kistemodtagelse
Der er åbent for kistemodtagelser i Bispebjerg
Krematorium og Sundby Krematorium mandag til
lørdag kl. 9.00 - 16.00. Aflevering af kister til
Bispebjergs Søndre Kapel og store sal i Vestre
Kirkegårds Nordre Kapel skal forudgående aftales
med modtagelsen på Bispebjerg Krematorium.
Der skal medbringes en udfyldt kapelseddel ved
afleveringen af kisten. Efter aftale kan der
udleveres en nøglebrik, så modtagelsen også kan
ske uden for normal åbningstid.
Kirkegårdenes åbningstider
Kirkegårdene har åbent alle ugens dage. Fra april
til september er der åbent kl. 7.00-22.00 og fra
oktober til marts er der åbent kl. 7.00-19.00.
Kirkegårdskontorernes åbningstider
Der er kirkegårdskontorer på Bispebjerg
Kirkegård og Vestre Kirkegård. De er åbne for
personlig henvendelse mandag til fredag kl. 9.0014.00. Telefonerne er åbne mandag til fredag kl.
9.00-15.00.
Lukkedage
Der er lukket for kistemodtagelser, bisættelser,
begravelser og urnenedsættelser på søndage og
helligdage. Der er yderligere lukket 1. maj,
Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.
Der kan dog åbnes på søndage og helligdage mod
betaling af de faktiske omkostninger.

