VEDTÆGT
for

Kirkegård: Grøndalslund

Provsti: Rødovre-Hvidovre

Kommune: Rødovre

Stift:

Helsingør

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§1
Kirkegården ejes af Grøndalslund Kirke og bestyres af Grøndalslund Sogns Menighedsråd. Kirkegårdens kontor er beliggende på adressen: Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre.
§ 2
Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i
vedtægt for kirkeværgen.
Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder
under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse
for kirkegårdslederen samt bestemmelserne i denne vedtægt.
Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§3
Kirkegårdsprotokollen og kirkegårdskortet føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med
kort og protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol skal
forevises ved syn over kirkegården.
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B. Gravsteder
§4
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse, forlængelse og fornyelse
§ 5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdens kontor.
Stk. 2.Erhvervelse af brugsretten til et gravsted omfatter retten til at erhverve en eller
flere gravpladser i gravstedet og de brugsberettigede har ansvaret for de individuelle
elementers pleje og vedligeholdelse. Der skal betales for gravstedets obligatoriske
ydelser (erhvervelsesydelser) i henhold til takstregulativet i afsnit D.
Stk. 3.Den enkelte gravplads erhverves for hele fredningsperioden ved ibrugtagelse
og der skal betales i henhold til takstregulativet i afsnit D.

§6
I forbindelse med erhvervelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i det elektroniske kirkegårdssystem. Gravstedsbrevet udskrives og udleveres til en af de brugsberettigede, repræsenteret ved
anmelderen af brugsretten eller dennes befuldmægtigede. Kirkegårdskontoret registrerer
udleveringen i det elektroniske kirkegårdssystem.
Stk. 2. Anmelderen underskriver et særligt tillæg til kirkegårdsvedtægten, som udleveres
til anmelderen. Kirkegårdskontoret opbevarer en skannet version heraf i det elektroniske
kirkegårdssystem.
Stk. 3. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet påtegnes gravstedsbrevet herom i det elektroniske kirkegårdssystem. Gravstedsbrevet udskrives og
udleveres til en af de brugsberettigede og kirkegårdskontoret registrerer
u d l e v e r i n g e n i det elektroniske k i r k e g å r d s s y s t e m .
§7
Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til en person
som:
1) Har bopæl i Rødovre Kommune eller
2) Er boende udenfor kommunen, men har en særlig tilknytning til kommunen, idet
særlig tilknytning foreligger, hvis personen tidligere har haft bopæl i kommunen,
har nære pårørende, der bor i kommunen eller har ægtefælle/registreret partner,
forældre eller børn begravet på en kirkegård i kommunen.
Stk. 2. Menighedsrådet bestemmer i hvert enkelt tilfælde om andre kan erhverve
brugsret til et gravsted.
Stk. 3. Når der erhverves gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på
begæring samtidigt kunne erhverves brugsret til et gravsted med en gravplads til den
efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den erhvervede
gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag erhverves gravplads
for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil,
uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk.
1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Der kan erhverves brugsret til gravsteder med indtil 2 kistegravpladser. Ønskes større gravsteder erhvervet, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.
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Stk. 6. Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for
det. Anonyme gravsteder kan ikke fornys.
Stk. 7. Når der er erhvervet en eller flere gravpladser i et gravsted kan der indgås aftale om erhvervelse og fornyelse af brugsret for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, skal der ved aftalens ikrafttrædelse både
betales for de obligatoriske ydelser og for gravstedsydelserne pleje og vedligeholdelse
i hele aftaleperioden. En aftale, om at kirken overtager pleje og vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end en fredningsperiode, skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

§8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten om
nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
§9
Den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet, forlænget eller fornyet, regnes fra
den efter erhvervelsen, forlængelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.
§ 10
Brugsretten til et gravsted, der er hjemfaldet, kan ikke fornyes for en kortere periode
end 5 år.
Stk. 2. Hvis brugsretten ønskes fornyet, må en af de brugsberettigede rette henvendelse herom til kirkegårdens kontor i rimelig tid, før den løbende brugsperiode ophører.
Stk. 3. Henvender en af de brugsberettigede sig ikke, sender kirkegårdslederen ved
anbefalet brev en påmindelse om forpligtelserne ved gravstedets hjemfald samt oplysning om muligheden for fornyelse af brugsretten. Medfører dette ikke fremsættelse
af ønske om fornyelse af brugsretten, hjemfalder gravstedet til kirkegården.
Stk. 4. Hvis en af de brugsberettigede ikke inden 2 uger efter brugsrettens udløb fjerner gravminder med eventuelle fundamenter, planter m.m. og afleverer gravstedet i
planeret stand, vil kirkegården mod betaling sørge for dette.
Overdragelse, sløjfning og reservation
§ 11
Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages ved en skriftlig henvendelse til kirkegårdskontoret. Gravstedsbrevet i det elektroniske kirkegårdssystem påtegnes herom
og en skannet version af henvendelsen opbevares i kirkegårdssystemet. Gravstedsbrevet udskrives og udleveres til en af de brugsberettigede.
Stk. 2. Ønskes et gravsted, der er erhvervet for mere end den nødvendige fredningsperiode, og hvis pleje og vedligeholdelse er sikret ved indbetaling til kirkens midler,
sløjfet før aftalens udløb, kan dette ske, såfremt der er enighed blandt de brugsberettigede. Der vil ikke blive tilbagebetalt nogen del af det tidligere beløb, som efter gravstedets sløjfning er frit. Hvis de brugsberettigede ikke inden 2 uger efter aftale om
sløjfning fjerner gravminder med eventuelle fundamenter, planter m.m. og afleverer
gravstedet i planeret stand, vil kirkegården sørge for dette mod betaling.
Stk. 3. Reservation af et gravsted defineres som erhvervelse af brugsretten til gravstedet, uden at der samtidig erhverves en gravplads i det reserverede gravsted. Denne brugsret kan kun erhverves af personer, der er bosiddende i Rødovre Kommune og
kun såfremt kirkegårdslederen kan godkende erhvervelsen. Reservation af et gravsted
kan kun være for 5-årige perioder og der skal ved aftalens ikrafttrædelse både betales
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for de obligatoriske ydelser og for gravstedsydelserne pleje og vedligeholdelse i hele
aftaleperioden. Anonyme gravsteder kan ikke reserveres.
Nedlæggelse og regulering
§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.
§ 13
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg
i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Gravstedernes indhegning
§ 14
Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun ske, hvor den stedlige tradition tilsiger det.
Stk. 2. Alle hække og kanter etableres, plejes og vedligeholdes ved menighedsrådets
foranstaltning, og sådanne hække og kanter er kirkegårdens ejendom. Der betales for
denne obligatoriske ydelse ved erhvervelse eller fornyelse i henhold til takstregulativet
i afsnit D.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af brugsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker
skæmmende på kirkegården, kan, efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse, forlanges fjernet.
Gravstedernes beplantning
§ 15
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller
fjernes, uanset af hvem plantningen er bekostet.
Stk. 3. Bestemmelserne i det særlige tillæg for gravstedet skal altid overholdes.
Gravminder
§ 16
De brugsberettigede har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt
samt i det særlige tillæg for gravstedet overholdes. De brugsberettigede har ansvaret
for de individuelle elementers pleje og vedligeholdelse herunder håndtering af gravminder.
Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift
og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt,
kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved gravsætning et tilstødende gravsted.
Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved
registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemSide 4af 19

melserne i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådet sørger,
så vidt det er muligt, for, at de brugsberettigede gøres bekendt med registreringen.
Stk. 5. På menighedsrådets begæring har de brugsberettigede pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.
Pleje og vedligeholde/se af gravsteder
§ 17
De brugsberettigede har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt
samt i det særlige tillæg for gravstedet overholdes. De brugsberettigede har ansvaret
for gravstedets sømmelige pleje og vedligeholdelse.
Stk. 2. Det påhviler kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården plejes og vedligeholdes sømmeligt i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis de brugsberettigede forsømmer pligten til at drage omsorg for pleje og
vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager plejen og vedligeholdelsen mod betaling i henhold til takstregulativet i afsnit D.
Stk. 4. Hvis plejen og vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til en af
de brugsberettigede pålægge denne at opfylde forpligtelsen vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets pleje
og vedligeholdelse, kan menighedsrådet mod betaling lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.
Med skriftligt samtykke fra de brugsberettigede kan gravstedet dog på ny anvendes til
begravelse eller urnenedsættelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
Stk. 6. Gravstedsbrevet i det elektroniske kirkegårdssystem påtegnes herom og al dokumentation vedr. pleje og vedligeholdelse af gravstedet skannes og opbevares i kirkegårdssystemet.
§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på
gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
§ 19
Kirkegården plejer og vedligeholder gravsteder samt grandækker og tilplanter gravsteder med forårs/-sommerblomster m.v. mod betaling i henhold til takstregulativet i
afsnit D. Kirkegården udfører tillige andre opgaver som anlæg af gravsteder efter regning.
Stk. 2. Pligten til pleje og vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadministrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D for pleje og vedligeholdelse i et tidsrum svarende
til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale,
som skal godkendes af provstiudvalget. En aftale om, at kirkegården overtager forpligtelsen til pleje og vedligeholdelse af et gravsted for mere end en fredningsperiode,
skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen
eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at påtage sig lønnet arbejde
for brugsberettigedes regning.
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Særlige bestemmelser for kistegrave
§ 20
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 20 år.
Fredningstiden for børnegrave er 15 år.
§ 21
En gravplads for en voksen skal være 2,50 x 1,20 m. Graven skal være så dyb, at der
bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkegårdslederens samtykke
nedsættes i en allerede benyttet grav eller i særlige afdelinger på kirkegården. Gravstederne må ikke være mindre end 1x 0,5 meter.
§ 22
Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal brugsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Kister, der er helt eller delvis forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må
ikke benyttes til begravelse eller ligbrænding.
Stk. 3. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og
stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.
§ 23
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.
Særlige bestemmelser for urnegrave
§ 24
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for urnegrave 10 år.
§ 25
Et urnegravsted skal være 1x1m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m
jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er
nedsat kister heri.
Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden,
også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.
§ 26
Urner skal være af et materiale, der er miljøvenligt og let nedbrydeligt.
Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde
kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af
taksten i forhold hertil.
§ 27
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.
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Øvrige bestemmelser
§ 28
Iet særligt tillæg til denne vedtægt er de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsat for kirkegårdens gravarealer udlagt
med kiste- eller urnepladser.
Stk. 2. For at bevare kirkegården som et fredfyldt sted for alle er det ikke tilladt at
opsætte larmende og elektrisk lysende genstande. Pyntegenstande kan anbringes på
gravstedet med behørig hensyntagen til de omkringliggende gravsteder. Der henvises
til det særlige tillæg for det enkelte gravsted.
Stk. 3. Ting, der er fremstillet af glas, må ikke forefindes på gravstederne. Det skal
tilstræbes, at puder, kranse og blomsterdekorationer er fri for plast, metal og oasis,
således at disse kan komposteres. Alt andet er ikke tilladt at sætte på gravstedet.
Stk. 4. Skærver på gravsteder kan accepteres, så længe kirkegården ikke skal stå for
pleje og vedligeholdelse. Hvis de brugsberettigede ønsker, at kirkeården skal overtage pleje og vedligeholdelse, kræves det, at der lægges perlesten pa i stedet.
§ 29
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage, dog
ikke den 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdag den 5. juni.
Betaling herfor skal ske i henhold til takstregulativet i afsnit D.
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C. Ordensbe ste mmelser
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

§ 30
Kirkegå rden er åben, i perioder kan lågerne dog være låst.
K irkegården er et indviet sted, hvor der ska l være orden og fred.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gra vsteder på en så dan må de,
at det kan v ære ti l gene for gudstjenesten eller andre k irkelige handlinger .
Kirkegårdens redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, s kal efter endt brug
straks sættes tilba ge på deres plads.
Kirkegårdens mur eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes .
Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
Færdsel skal foregå ad kirkegårdens veje, gange og stier.
Hunde skal føres i snor.
Cykling på kirkegården er kun tilladt på de asfalterede veje.
Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegå rdens ærinde eller med kirkegårdsudva lgets særskilte tilladelse.
Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller
fjernes .
Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
A ffald ska l henlægges i de dertil beregnede beholdere.
Der må ikke anvendes plastic e ller lignende materialer som underla g for ra lbelægning på gra vsteder eller andre area ler.
Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudva lgets samty kke.
Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og pla ntninger, fjernelse af blomster
eller planter fra kirkegården eller andres gra vsteder, beska dige / se af gra vminder
og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Kirkegårdslederen er forpligtet til at påta le enhver krænk else af kirkegårdens o rden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende
ordensbestemmelser
til kirkegårdsudvalget.

D. Ta kster
§ 31
De gældende ta kster er anført i et særskilt takstregulativ, der er godk endt af provstiet.

Vedtægten forel a gt og vedtaget på menighedsrå dets møde, den 25. november 2014.
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Særligt tillæg
for
individuelle urnegravsteder i græs
0
pa
afdelingerne: F. GU. HU. IU. og N.
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.
1. Der kan anbringes en tilhugget liggesten i størrelse 40 x 50 cm.
2. Stenen skal være i plan med græsset, efter anvisning fra kirkegården.
3. Tekst og dekoration skal indhugges i stenen.
4. Figurer og lignende må ikke monteres på stenen.
5. Stenen må ikke være poleret eller i marmor, da disse vil blive ridsede af græsklipning og kantklipning.
6. Der må kun sættes afskårne blomster i en nedgravet vase, der er i terrænniveau, eller de kan lægges på stenen. Det er ikke tilladt at sætte eller lægge andet på gravstedet.
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Særligt tillæg
for
kollektive urnegravsteder i græs
0
pa
afdelingerne: 0 og T.
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.
1. Der kan anbringes en tilhugget liggesten i størrelse 40 x 50 cm.
2. Stenen skal være i plan med græsset, efter anvisning fra kirkegården.
3. Tekst og dekoration skal indhugges i stenen.
4. Figurer og lignende må ikke monteres på stenen.
5. Stenen må ikke være poleret eller i marmor, da disse vil blive ridsede af græsklipning og kantklipning.
6. Der må kun sættes afskårne blomster i en nedgravet vase, der er i terrænniveau, eller de kan lægges på stenen. Det er ikke tilladt at sætte eller lægge andet på gravstedet.
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Særligt tillæg
for
individuelle kistegravsteder i græs
0
pa
afdeling C.
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.
1. Der kan anbringes en tilhugget liggesten i størrelse 40 x 50 cm.
2. Stenen skal være i plan med græsset efter anvisning fra kirkegården.
3. Tekst og dekoration skal indhugges i stenen.
4. Figurer og lignende må ikke monteres på stenen.
5. Stenen må ikke være poleret eller i marmor, da den vil blive ridset af græsklipning og kantklipning.
6. Der må kun sættes afskårne blomster i en nedgravet vase, der er i terrænniveau, eller de kan lægges på stenen. Det er ikke tilladt at sætte eller lægge andet på gravstedet.
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Særligt tillæg
for
kollektive kistegravsteder i græs
0
pa
afdelingerne: D, K, og O.
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.

1. Der kan anbringes en tilhugget liggesten i størrelse 40 x 50 cm.
2. Stenen skal være i plan med græsset efter anvisning fra kirkegården.
3. Tekst og dekoration skal indhugges i stenen.
4. Figurer og lignende må ikke monteres på stenen.
5. Stenen må ikke være poleret eller i marmor, da den vil blive ridset af
græsklipning og kantklipning.
6. Der må kun sættes afskårne blomster i en nedgravet vase, der er i
terrænniveau, eller de kan lægges på stenen. Det er ikke tilladt at sætte
eller lægge andet på gravstedet.
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Særligt tillæg
for
individuelle urnegravsteder med forårs- og sommerblomster samt vinterpyntning med gran
0
pa
afdelingerne: AB, DU, F nr. 057-112, 0 nr. 401-442, U nr. 214-233
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.
1. Der kan anbringes tilhugget liggesten i størrelse 40 x 50 cm.
2. Stenen må ligge med et fald på 10 cm fra top til terræn, efter anvisning fra
kirkegården.
3. Der må sættes afskårne blomster i vaser og plantes årstidens blomster bag
stenen.
4. Der må ikke plantes yderligere på gravstedet.

Side 13 af 19

Særligt tillæg
for
kollektive urnegravsteder med forlrs- og sommerblomster samt vinterpyntning med gran
0
pa
afdeling T nr. 001-057 og nr. 281-337.
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.
Afdelingen skal fremstå enkel og ensartet, kun med de dertilhørende plantninger af
blomster.
1. Gravstedet er inkl. gravsten (naturlige marksten, der står på gravstedet).
2. Der kan monteres en fugl eller lignende på stenen.
3. Der må ikke plantes yderligere på gravstedet.
4. Der må sættes afskårne blomster i granitvendevaser eller de må lægges på
gravstedet.,_
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Særligt tillæg
for
individuelle urnegravsteder
0
pa
afdelingerne:
E , GH, M, F nr. 001-028 og 142-174, 0 nr. 301-323 og U nr. 001-213.
1.
2.
3.
4.

Der må anbringes gravsten efter eget ønske.
Der skal være 10 cm luft mellem planter og kirkegårdens hæk.
Beplantning må højst blive 125 cm.
Ved overtrædelse af ovenstående vil kirkegården i henhold til § 15 i vedtægterne, kræve planterne fjernet. Dette vil ske på debitors regning.
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Særligt tillæg
for
individuelle urnegravsteder
0
pa
afdeling E.

På denne afdeling tillades det, at der pyntes mere en sædvanligt. Kirkegården fjerner
ikke anbragt pynt.
1. Der må anbringes gravminde efter eget ønske.
2. Der skal være 10 cm luft mellem planter og kirkegårdens hæk.
3. Beplantning må højst blive 125 cm.
4. Ved overtrædelse af ovenstående vil kirkegården i henhold til § 15 i vedtægterne, kræve planterne fjernet. Dette vil ske på debitors regning.
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Særligt tillæg
for
individuelle kistegravsteder
0
pa
afdelinger: A. B. C. G. H. I. L. og P.

1.
2.
3.
4.

Der må anbringes gravminde efter eget ønske.
Der skal være 10 cm luft mellem planter og kirkegårdens hæk.
Beplantningen må højst være 200 cm.
Ved overtrædelse af ovenstående vil kirkegården i henhold til § 15 i vedtægterne, kræve planterne fjernet. Dette vil ske på debitors regning.
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Særligt tillæg
for
kollektive kiste- og urnegravsteder i Grøndalslunden
0
pa
afdelingerne: TK og SK.
1. Der må anbringes en natursten som gravminde.
2. Figurer og lignende må ikke monteres på stenen
3. Der må kun sættes afskårne blomster i en nedgravet granitvendevase, eller
lægges ved stenen.
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Særligt tillæg for anonyme urnegravsteder i græs
for
Urnegravsteder på afdelingerne: U og O
Obligatorisk aftale om kirkegårdens pleje og vedligeholdelse.
1. Blomster skal anbringes på de anlagte blomster-/kransepladser.
2. Blomster placeret på græsset vil blive fjernet
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