Vejledning om urner

Danske Krematoriers Landsforening
2019

Når en afdød er blevet kremeret, skal asken anbringes i en urne. Er der efter kremeringen
genstande, der ikke kan være i urnen, skal de bortskaffes på sømmelig vis.
Det er krematoriets bestyrelse, der sætter retningslinjer for håndtering af urner i praksis. (Se
særligt afsnit)
Urner af plasticmaterialer eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun nedsættes på
kirkegårde med tilladelse fra kirkegårdens bestyrelse. Ved de kommunalt drevne kirkegårde, kan
dette være vedtægtsbestemt.
De juridiske rammer.
I Danmark har vi regler for, hvordan vi håndterer omgangen med afdøde personer. Det gælder
også, efter de er blevet begravet eller kremeret. Håndteringen er af praktiske og etiske årsager
reguleret i love, cirkulærer og bekendtgørelser, som alle administreres af Kirkeministeriet.
Krematorierne sætter krav til de praktiske udformninger og volumen af urner.
Fredningstiden for en urne er 10 år. Giver kirkegårdens bestyrelse tilladelse til nedsættelse af
svært forgængelige urner, kan der kræves forlænget fredningstid.
Urner skal være forseglet, når de forlader krematorierne. (Se særligt afsnit)
Anbringelsesmuligheder.
I Norden har der været tradition for, at anbringelse af urner kun kan ske bestemte steder, således
også i Danmark.
I dag skal urner nedsættes på en kirkegård, anbringes i et kolumbarium (urnehal) eller nedsættes
på andre begravelsespladser, som Kirkeministeriet har godkendt. Nedsættelse af en urne på privat
grund kræver tilladelse fra biskoppen. Asken kan endvidere spredes over åbent hav, eller urnen
kan tages ud af landet for anbringelse i et andet land.
Ønskes asken spredt over åbent hav, træffes afgørelsen af begravelsesmyndigheden, som er det
lokale sogn, hvor afdøde boede. Afdødes skriftlige samtykke skal følge anmodningen om
kremering.
Ønskes asken nedsat på privat grund, kan det kun ske med tilladelse fra biskoppen i det stift, hvor
grunden er beliggende, som kan være det samme stift, som afdøde boede i. Flere betingelser skal
være opfyldt, f.eks. skal grunden være på mere end 5000 m2, og der skal ske tinglysning.
Det er muligt at få asken delt til anbringelse som beskrevet ovenfor. Det kan kun ske med
tilladelse fra biskoppen i det stift som afdøde boede i.
Det er ikke tilladt at anbringe urnen i hjemmet.

Forsegling af urner.
Forsegling er et ældre ord for lukning og er en foranstaltning, som krematorierne udfører. Reglen
er fastsat for at kirkegården kan se, at urnen ikke har været åbnet under transporten fra
krematoriet til kirkegården.
Traditionelt har låget på urnen været fastgjort til den nederste del af urnen ved en metaltråd, der
bliver trukket gennem begge dele af urnen, og derefter blev urnen forseglet ved, at en plumpe
blev trykket sammen om tråden med en tang med krematoriets kendemærke.
Forsegling af urner opretholdes stadig, men i forhold til anbringelsesstedet, og især i forhold til
ændrede urnematerialer, sker forseglingen i dag på flere forskellige måder. Limning af urner er en
udbredt løsning.
Skal asken spredes over åbent hav, skal forseglingen være mulig at bryde uden brug af værktøj.
De praktiske rammer
For at urner kan håndteres i krematorierne, sætter krematoriernes bestyrelser retningslinjer for
størrelse, urnens højde og omfang, påfyldningsåbning samt materiale.
Der er ingen godkendelsesprocedure, som man kender det fra f.eks. kravet til kister, der skal
kremeres, men i praksis er der de fleste steder et samarbejde mellem krematorierne og
importørerne/producenterne, således af urnerne opfylder kravene.
Det er vigtigt, at urnen kan indeholde mængden af aske efter kremeringen. Det varierer fra person
til person, men er volumen 5,5 liter, kan asken altid være i urnen. Volumen afhænger også af om
afdøde havde indopererede implantater. Findes disse dele, skal de dele der kan være i urnen,
med.

Urnens højde og omfang skal have en størrelse, så den kan anbringes i det apparat som fylder
asken ned i urnen. Højden på urnen skal være mindst 20 cm. og må højst være 30 cm. For så vidt
angår omfang, afgøres dette som regel af det æstetiske udtryk og har indtil nu ikke været et
problem. Er urnen rund, vil 21 cm. i diameter være grænsen for omfanget.
Den åbning der skal være i urnen, for at asken kan påfyldes, skal være fra 10 til 15 cm. i diameter.
Det materiale, som urner fremstilles af, skal være muligt at håndtere uden at urnen bliver
beskadiget ved behandling i processen. Som regel giver dette punkt ikke problemer, men meget
let brændte urner kan være så skrøbelige, at de ikke er egnet til formålet.
Herudover er der ikke krav til urnernes materiale. De senere år har kreative producenter sendt nye
materialer på markedet som – for de flestes vedkommende – kan håndteres.
Urner til børn skal være store nok til at kunne indeholde asken efter kremeringen.

Private urner.
Ønsker pårørende selv at levere en urne i forbindelse med kremeringen, skal de overholde samme
rammer som beskrevet i denne vejledning.
Identifikation af asken.
Når afdøde er kremeret, anbringer krematoriet en kremeringssten i asken. Denne sten er som
regel udformet i meget hårdt brændt ler. Stenen indeholder krematoriets kendetegn,
kremeringsnummer og i nogle tilfælde også et årstal. Den forbliver i asken og følger urnen uanset
hvor den skal anbringes.
Transport af urner
Når kremeringen er sket og asken anbragt i en urne, kan den hentes på krematoriet. Det kan ske
ved at bedemanden eller de pårørende afhenter urnen. Kirkeministeriet har fastsat regler for
anbringelsessteder for urner, og det er ikke tilladt, at urnen anbringes i private hjem. Det betyder,
at urner der afhentes i krematorierne, skal transporteres til anbringelsesstedet uden unødigt
ophold.
Urner der er egnet til det, kan sendes med postvæsen/transportfirma.
Urners anbringelse på en kirkegård.
Der er ca. 2.200 kirkegårde i Danmark. Kirkegårdene forventer at modtage urner til nedsættelse,
der har mål m.m. som tidligere beskrevet, og graver derfor urnehullerne, så de er store nok til
standardmålene. Er urnen ikke inden for disse mål, skal kirkegården kontaktes.
Mange kirkegårde stiller krav til, at urnen er forgået når fredningstiden er udløbet, og derfor skal
der nogle steder bruges nedbrydelige urner.
Spredning af asker.
Skal en aske spredes over åbent hav, skal det ske ved, at asken hældes ud af urnen.
Det er ikke tilladt at dumpe urnen i vandet, uanset om man har fået oplyst, at urnen er specielt
egnet til denne opgave.
Bestemmelsen er indført, for at urner ikke skal havne i et garn, og dermed ende et utilsigtet sted.
Nedsættelse på privat grund.
Giver biskoppen tilladelse til nedsættelse af en urne på privat grund, sker det på særlige
betingelser. F.eks. skal urnen nedgraves i mindst 1 meters dybde, og der stilles særlige krav til
urnens materiale.

Danske Krematoriers Landsforening.
Landets 20 krematorier har dannet interesseorganisationen Danske Krematoriers Landsforening,
som forkortes til DKL. På DKL´s hjemmeside er der flere oplysninger om krematorieforhold.
Spørgsmål generelt og særligt i forhold til urner kan sendes til DKL på mailadressen admin@DKL.dk
Kirkeministeriet.
Spørgsmål i forhold til love – bekendtgørelser og cirkulærer kan rettes til KM@KM.dk

