Risbjerg Kirkegård
Afdeling 10
Afdelingen er beregnet til urne- og kistegrave med hæk.
Beskrivelse
- Karaktertræ er bærmispel og eg
- Urnegravstederne er omkranset 25 cm høje og 30 cm brede buksbomhække/takshække
- Kistegravstederne er omkranset 35 cm høje og 30 cm brede buksbomhække
- Gangstierne er 120 cm brede. De midterste 60 cm er belagt med brosten
- Stierne er græsbevoksede med græsfuger i brostensbelægningen
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
- Gravlys kan placeres foran gravstenen
Gravsten/monument
- Monumenter/gravsten kan være stående eller liggende
- På urnegravsteder kan anbringes en gravsten/monument på højst 40 cm i højden og mindst 15 cm fra hækken
- En liggesten må højst være 40x60x10 cm
- Gravstenen/monumentet på kistegrave skal placeres med en afstand på mindst 25 cm fra hækkene. Den
indbyrdes afstand mellem flere gravsten/monumenter og evt. andet fast inventar skal også være mindst 25 cm
- Ved skriftlig forhåndsgodkendelse kan kirkegårdslederen undtagelsesvist godkende flere gravsten/monumenter på
samme gravsted (gælder ikke sten under 30x30 cm)
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
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