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URNEFÆLLESGRAVSTED MED TILLADELSE TIL STEN
Kirkegård
Urnefællesgravsted
Afdeling

Række

Afdødes navn

Nr.
Afdødes CPR-nr.

Undertegnede har købt et urnefællesgravsted på følgende vilkår:
Størrelse og antal urner
Gravstedets størrelse er 1 m² med plads til 2 urner inden for samme fredningsperiode. Som hovedregel nedsættes urnen
oven for et eventuelt monument.

Køb og fornyelse
Gravstedet er købt for en 10-årig periode med mulighed for fornyelse. Købet indebærer, udover retten til gravstedet,
vedligeholdelse af græsset i hele perioden.

Beplantning
Hele arealet er udlagt med græs uden afgrænsning af de enkelte gravsteder med hæk eller anden indhegning. Der må intet
plantes på eller omkring gravstedet, men kun lægges afskårne blomster på gravstenen eller stilles buketter i en nedgravet vase,
som mod betaling kan leveres af kirkegården. Til jul kan man desuden købe en grandekoration. Potter og andre genstande,
der anbringes på monumentet, vil blive fjernet, når græsset bliver slået.

Monument
Der må kun anbringes en tildannet liggesten med maksimummål 50 x 70 cm. Det er tilladt at udforme en udboring til en vase.
Stenens tykkelse skal være mellem 10 og 15 cm. Stenen skal være af granit, må ikke poleres, men skal fremstå med karakterfuld overflade (jetbrændt, plankløvet, stokhugget eller med forskellige behugninger). Inskriptionen skal udføres indhugget,
og evt. dekorationer skal være indhuggede i stenen. På stenens opadvendte side i nederste venstre hjørne skal gravstedsbetegnelsen indhugges i størrelsen 20 mm. Stenen lægges efter kirkegårdens anvisning i niveau med græsfladen.

Prisen for køb af gravstedet inklusiv renholdelse og nedgravning af urnen
Gravstedet i 10 år

3.226,00 kr.

Renholdelse i 10 år

2.591,00 kr.

Nedgravning af urnen

1.040,00 kr.

I alt

6.857,00 kr.

Hvis afdøde var bosat uden for Københavns Kommune, vil der blive opkrævet et udenbys tillæg på 1.000 kr.
Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2019.
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