Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24.
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for
en urnegrav 10 år.

§ 25.
1. I traditionelle gravsteder, beregnet til anlæg mål ca. 1,5 m. x 3,0
m..

2. I urnegravsteder beregnet til anlæg med plads til to urner, mål
1,0 m. x 1,0 m. Gravstedet kan tilplantes med bunddækkende
planter, f.eks. Vinca Minor, eller der foretages individuelle
beplantninger. Beplantningens højde må dog ikke overstige
ryghækkens højde 1 m. Plastikblomster må ikke anvendes, og der
må ikke anbringes hæk, bænk eller indgangsparti. Gravstenen skal
være opretstående, ikke højere end 50 cm. inkl. sokkel og af
natursten. Gravstedet vedligeholdes ved gravstedsbrugerens
foranstaltning, idet al hækklipning dog foretages af kirkegården.

3. I græsplæne med plade, mål ca. 1,0 m x 1,0 m. Arealet skal
henligge som klippet græs. På urnegrave kan anbringes en
tilhugget liggesten af granit med et fladeindhold på ikke over 0,30
m2. Stenen skal være planhugget i en grad ikke grovere end grad 1
og ikke finere end grad 4, og påskrift skal være hugget i stenen.
Den planhuggede sten kan i øvrigt gives enhver form, blot det
anførte fladeindhold ikke overskrides. Navnestenen placeres af
kirkegården nedsænket i terrænet, så plæneklipperen kan passere
den uden gene. På denne afdeling må der ikke foretages anden

udsmykning end placering af buketter (dog ikke af plastik). Enhver
vedligeholdelse på denne afdeling - undtagen navnestenene varetages af kirkegården.

4. I fællesurnegravsted. Urnen nedsættes i et fælles græsareal.
Udsmykning af enhver art må kun anbringes på den dertil
indrettede mindeplads.

5. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om
der tidligere er nedsat kister heri.

6. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele
fredningsperioden, også af senere begravelser eller
urnenedsættelser i gravstedet, d.v.s. at urnens placering angives i
kirkegårdens protokol.

§ 26.
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til
grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af
kirkegårdsbestyrelsen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en
fredningstid, som er længere end den normale.

§ 27.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet
tilladelse fra kirkegårdsbestyrelsen.

