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1. Legstaðaskrá fyrir allt landið. 
2. Kortakerfi fyrir allt landið. 
3. Skráningarkerfi í líkhúsi / líkhúsum. 
4. Bókunarkerfi fyrir athafnir, greftranir og bálfarir. 
5. Verkbeiðnakerfi:  Viðgerðir, blóm o.fl. 
6. Greiðslukerfi : Kirkjugarðar og prestar. 

 
 
 
 



Fossvogskirkja og tengibygg. 
Tímabókanir fyrir kistulagningar 
og athafnir og skrá aðrar 
persónutengdar upplýsingar. 

Garður 

Handtölvur í líkhúsi 
Nýskráning látinna úr þjóðskrá. 
Staðsetning og staða látinna. 

Útfararstofur: 
senda grafartökubeiðnir, 
bóka tíma og skrá aðrar 
persónutengdar upplýsingar. 

Skráningarkerfi í líkhúsi: 

Skrifstofur KGRP staðfesta og 
sendir grafartökubeiðnir til grafara 
og skrá aðrar persónutengdar 
upplýsingar. 



Heimasíðan www.gardur.is var opnuð með pompi og prakt á aðal-
fundi KGSÍ á Akureyri árið 2001.  Legstaðaskráin fékk gríðarlega 
góðar viðtökur.  Á síðasta ári voru um 500 heimsóknir á dag inn á 
vefinn að jafnaði. 
 
Á Garði er að finna nöfn allra sem látist hafa frá árinu 2000 og 
einnig hafa allflestar legstaðaskrár sem til voru fyrir þann tíma verið 
settar inn á Garð.  Enn stendur yfir leit að legstaðaskrám  sem ekki 
hafa skilað sér og er brýnt að fá upplýsingar um slíkar skrár til að 
bjarga upplýsingum um nöfn og legstæði.  133.608 einstaklingar 
voru skráðir á Garð þann 10. maí sl. 
 

http://www.gardur.is/


Mikið verkefni er framundan við stærðarmælingu garða og gerð 
korta .  Nokkrir garðar hafa verið GPS-mældir og verður því verki 
haldið áfram. Margir kirkjugarðar hafa nú þegar verið mældir inn 
með GPS-tækni.  
Nú er hafin vinna við að tengja þessi kort við Garð og er það gert í 
samvinnu við fyrirtækið Ísgraf ehf sem sérhæfir sig í kortagerð út frá 
loftmyndum.   
Áformað er að þeir sem skoða kirkjugarða og legstæði í framtíðinni 
geti nálgast viðkomandi kirkjugarð út frá loftmynd af því landssvæði 
sem garðurinn er hluti af og hægt verði að smella á hvaða 
leiðanúmer sem er og fá upplýsingar um hver liggur þar undir.  
Þessi samtengin eykur öryggi og auðveldar starfsfólki kirkjugarða 
úthlutun grafa.  



Þráðlausar handtölvur nýttar við allar skráningar í 
líkhúsi 

• handhægar tölvur með innbyggðum 
strikamerkjalesara 

• einfalt viðmót 
• fljótlegar aðgerðir 
• lágmarks innsláttur 
 

Strikamerki nýtt til að auðkenna kistur og skápa 
• strikamerki á litlu spjaldi í plastglugga á kistu 
• hægt að snúa spjaldi við fyrir útför 
• strikamerki á skáp 

 





Hægt er að fara inn á heimasíðu KGRP og leggja þar inn verk-
beiðni, t.d. rétta stein, laga sigið leiði.  Þar er einnig hægt að panta 
blóm á leiði o.fl.  Einnig er hægt að hringja inn og þá tekur starfsfólk 
á skrifstofu niður verkbeiðnirnar. 
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