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Risbjerg Kirkegård
Gravrum C
Gravrummet er beregnet til urnegrave samt kistegrave for mindre børn.
Beskrivelse
- Gravrummet er omkranset af skovbevoksning
- Karaktertræ er hængebirk
- Gravlinjerne begrænses bagtil af ca 60 cm høje buksbomhække
- Gravstederne afgrænses i siderne af ca 10 cm høje buksbomhække
- Gangstierne er belagt med chaussésten
- Områder i gravrummet er indrettet til græsgrave
Bestemmelser for afgrænsede gravsteder
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
Bestemmelser for græsgrave
Blomster/anlæg
- Blomster kan anbringes i vaser eller urtepotter ved gravstedets bagkant
- Gravlys kan placeres på gravstenen
Gravsten/monument
- En plan liggesten udført i natursten
- Størrelse: Højst 40x60 cm, tykkelse mindst 10 cm
- Stenen lægges i jordniveau
- Inskription indhugges i gravstenen (Ikke påsatte bogstaver)
- Ved nynedsættelser indgraveres gravstedsnummer i nederste venstre hjørne af gravstenen
Vedligeholdelse
Ved etablering og fornyelse betales en obligatorisk ydelse for vedligeholdelse i den fulde fredningsperiode
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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