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Som vedlagt sendes ”Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksom-
hed” hermed i høring. 

Dato: 19. december 2006. 

 

Baggrunden for, at arbejdsgruppen blev nedsat, var en beslutning truffet i Miljøsty-
relsen om, at der i løbet af få år på alle landets krematorier skal installeres filtre, der 
renser røggassen for kviksølv. Det blev vurderet, at disse installationer med den nu-
værende krematoriestruktur ville betyde udgifter på omkring 150 mio. kr.  

Arbejdsgruppen har koncentreret sin virksomhed om 2 hovedemner, krematoriernes 
kapacitet og krematoriernes takster. 

For så vidt angår kapaciteten er det konstateret, at der på landsplan er en betydelig 
uudnyttet krematoriekapacitet, som arbejdsgruppen finder det er muligt at reducere. 
Ved drøftelserne herom har man opstillet 2 modeller, der ved kapacitetsberegningen 
tager udgangspunkt i Danmarks 5 nye regioner. Arbejdsgruppen anbefaler, at den 
mindst vidtgående model, hvorefter der skal nedlægges 8 krematorier samt 1 ovn et 
sted, hvor der i dag er 2 ovne, gennemføres. Den eliminerer hovedparten af den 
uudnyttede kapacitet, og den ændrer ikke afgørende på den nuværende krematorie-
struktur. Af udgiften på omkring 150 mio. kr. til kviksølvfiltre vil man kunne spare 
ca. 50 mio. kr.  

Hvad angår takster, har arbejdsgruppen dels indhentet oplysninger om samtlige 
krematoriers takster dels indhentet relevante oplysninger om de enkelte krematoriers 
kapitalomkostninger, maskinomkostninger samt mandskabsomkostninger som 
grundlag for at foretage en kostprisberegning for en kremering på hvert enkelt kre-
matorium. Ved at sammenholde taksterne med de beregnede kostpriser, kan det 
konstateres, at intet krematorium i dag for nogen kremering opkræver en betaling, 
der dækker samtlige omkostninger for kremeringerne. Den lokalt besluttede takstpo-
litik betyder derfor, at der er en høj grad af skattefinansiering af drift- og/eller an-
lægsudgifter i forbindelse med krematorievirksomhed. 

Arbejdsgruppen foreslår, at takstpolitikken skal ændres, således at krematorievirk-
somhed på linie med f.eks. en række kommunale virksomheder overgår til at være 
en ”hvile i sig selv virksomhed” gennem fuld takstfinansiering. Det skal fortsat være 
muligt at give tilskud til den enkelte borgers kremering enten af kirkelige lignings-
midler til folkekirkemedlemmer eller af kommunale midler til kommunens borgere. 

Såfremt man ønsker at afgive bemærkninger til rapporten, skal disse være fremme i 
Kirkeministeriet senest fredag den 16. februar 2007. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Kroer                      Sofie Navntoft Pedersen  

Fuldmægtig                        Fuldmægtig 
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