Servitutter for Hvidovre Kirkegård
www.fkih.dk

Hvidovre Kirkegård
Afdeling N
Afdelingen er beregnet til kistegrave i græs med eller uden hæk.
Der er midlertidigt lukket for nyerhvervelse af gravsteder i afdelingen.
Beskrivelse
- Afdelingen ligger inden for kirkegårdens 1800-tals-del
- Afdelingen er afgrænset af kirkegårdsmure mod syd og mod vest. Mod øst støder den op til
Magistergården.
- Gravsteder med hæk begrænses bagtil af ca 40 cm høje takshække og i siderne af ca 20 cm
høje takshække
- Gangstierne er belagt med slotsgrus

Bestemmelser
Blomster/anlæg
- Gravstedsejeren bestemmer selv anlæggets udformning
o så længe planter og genstande ikke overstiger baghækkens højde med mere end 15 cm og
o så længe afstand mellem hæk og beplantning er mindst 15 cm
- Gitre og forhække mm. må ikke anbringes på gravstederne
- Gravlys kan placeres foran gravstenen

Gravsten/monument
- Gravstenens/monumentets højde må ikke overstige tre fjerdedele af baghækkens højde
- Gravstenen/monumentet skal placeres med en afstand på mindst 15 cm fra hækkene
- Ved skriftlig forhåndsgodkendelse kan kirkegårdslederen undtagelsesvist godkende flere
gravsten/monumenter på samme gravsted (gælder ikke sten under 30x30 cm)
- Kirkegårdslederen kan godkende andet materiale end natursten

Generelt
- Samtlige hække er kirkegårdens ejendom og vedligeholdes af kirkegården
- Det er frivilligt, om der skal være gravsten/monument på gravstedet
- Udsmykning på gravstederne, der kan være til gene for andre, er ikke tilladt
- Gravsten/monument er gravstedsejerens ejendom. Vedligeholdelse og fundering er derfor
dennes ansvar
- Hvis ovenstående bestemmelser ikke følges, pålægges gravstedsejeren at rette forholdet
- Ved forlængelse af fredningstiden eller ved tvivlsspørgsmål henvises gravstedsejeren til
kirkegårdskontoret
- En særlig aftale er kun gyldig når gravstedsejer/debitor har modtaget accept med underskrift fra
kirkegårdsleder, kirkegårdsværge eller bestyrelsesformand
- Vedrørende betaling for kirkegårdens ydelser på gravstedet henvises til det aktuelle takstblad,
som kan ses på hjemmesiden og kirkegårdskontoret
- Se i øvrigt kirkegårdens hjemmeside www.FKIH.dk

Vedtaget af kirkegårdsbestyrelse, Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre den 20. juni 2016
Godkendt af provstiudvalget for Rødovre-Hvidovre Provsti den 17. august 2016

