








§ 19. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje

samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer. 

§ 20. For rækkerne Y, Z, Æ og Ø (fællesgrav) gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted

samtidig skal indgås et legat (plejeaftale) med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod

betaling, for hele fredningsperioden. For rækkerne Y, Z og Ø gælder det at der skal betales fuldt legat pr

urne, som nedsættes i gravstedet. Uagtet at de tidligere legater ikke er udløbet. Se bilag 1.

§ 21. Vedligeholdelsen af gravstederne på rækkerne A til X påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der

indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling. 

§ 22. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.

Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse 

til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 30 dage. Af påmindelsen fremgår, at hvis 

forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at 

menighedsrådet mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal 

kontakte menighedsrådet, ved graveren, inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med 

menighedsrådet om vedligeholdelse. 

Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke bar bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, 

sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet, ved 

graveren. 

Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for et år, kan menighedsrådet rydde gravstedet. Ved 

en sådan rydning tilfalder planter og gravminder menighedsrådet. 

stk. 5. Hvis bestående beplantninger på gravstedeme, ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til 

ulempe kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjemet. 

Stk. 6. Der må ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken 

og kirkegården, eller hvis indskrift og udtryk må anses for upassende. 

§ 23. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget

af naturbegivenheder, vilde dyr, hærværk og vold eller lignende. 










