Gravstedstyper og praktiske oplysninger
Kistegravpladser
*
*
*
*
*

Traditionel. Indrammet med hæk / brostensforkant.
Halvplæne. ½ traditionel og ½ plæne. (kun i Asp og Fousing)
”Ø”. Plænegravsted m. mindestenen v. plantegruppe. (kun i Asp)
Plade i plæne. Plænegravsted med plade nedlagt i plæne.
Anonymes. Plænebegravelse uden mindesten.

Urnegravpladser
* Traditionel. Indrammet med hæk / brostensforkant.
* Plade i plæne. Plænegravsted med plade nedlagt i plæne.
* Anonymes. Plænebegravelse uden mindesten.

Erhvervelse af gravsted
* Gratis for medlemmer af folkekirken.
* Ikke medlemmer betaler efter gældende takst
* Gravstedretten gælder i 1 fredningsperiode, men kan normalt
forlænges efter gældende takst.
* Gravstedet udvælges i samarbejde med graveren.
* Gravsteder kan reserveres mod betaling efter gældende takst.

Begravelse og bisættelse
* Gravkastning (gravning og tildækning) samt urnenedsættelse er
gratis for medlemmer af folkekirken.
* Ikke medlemmer betaler efter gældende takst.
* Blomster efter begravelsen fjernes efter aftale med graveren.
* Kirkegårdens personale er behjælpelig med pyntning af kirken og
andet praktisk. Betaling efter gældende takst.

Anlæggelse af gravsted
* Placering af gravsten foregår efter aftale med kirkegårdens
personale, der er behjælpelig med anlæg af gravstedet.
Betaling efter regning for medgået tid og materialer.

Hække mv.
* Brostensforkanter og Hække etableres og vedligeholdes af
kirkegården.
* Gravstedets planter skal holdes fri af hækken i min. 15 cm. afstand.

Ren- og vedlige-holdelse af gravsted
* De pårørende er ansvarlige for gravstedets ren- og vedligeholdelse.
* Overlades renholdelsen til kirkegårdens personale,
kan betalingen ske årligt eller ved oprettelse af legat
(flerårig ren- og vedligeholdelsesaftale).
* Ved begravelse og ved urnenedsættelse i ”Græs” er det
obligatorisk at betale for vedligeholdelse af græsdelen (ved
oprettelse af legat for mindst 1 fredningsperiode).
* Glas må ikke anvendes som blomstervaser.

Fredningstid & Sløjfning
* Kistegravplads: 30 år
* Urnegravplads: 15 år
* Gravstedet bevares ved ren- og vedligeholdelse så længe
gravstedsretten gælder.
* Gravstedet kan sløjfes, hvis det ikke vedligeholdes.
* Gravstenen er familiens ejendom så længe det står på et gravsted.
* Ved sløjfning kan gravstenen anbringes i lapidariet.
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