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Til gravstedsejer 
Urnehave 3 L linje 7 
Østre kirkegård 
 
 
SERVITUT FOR URNEGRAVSTEDER AFD. 3 L LINJE 7 PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD. 
 
Urnegravstederne på afdeling 3 L linje 7 er på 1 m². Der kan nedsættes 2 urner i gravstedet. 
Fredningstiden for en urne er 10 år. 
 
Bagtil er gravstedet afgrænset af en bøgehæk. Hækken tilhører kirkegården og plejes og 
vedligeholdes af denne. Gravstedet plejes og vedligeholdes af kirkegården. 
 
Gravstedet er foran monumentet tilsået med græs, og 2 træer er plantet på gravstedet. På siderne 
af monumentet plantes forårs- og sommerblomster og til julen granpyntes ved monumentet. Der 
må ikke plantes på gravstedet, og en evt. beplantning vil blive fjernet uden yderligere varsel fra 
kirkegården. 
 
Der må kun placeres ét monument på gravstedet. Monumentet skal have målene 60 cm i bredden 
og 70 cm i højden og med en tykkelse på 12-13 cm. Toppen af gravmindet skal være en del af et 
cirkeludsnit med en radius på 95 cm. Top og kanterne stokhugges til grad II i en blød staf. Forsiden 
skal være med brændt eller poleret overflade og fremhævet i forhold til de stokhuggede kanter og 
top (jf. det opstillede monument linie 7 nr. 4 ). Valgfri bogstaver. 
 
Monumentet skal placeres på en sokkel, der skal være 2-3 cm større end monumentet  i bredde og 
tykkelse. Soklen skal placeres i niveau med jordoverfladen. Monumentet placeres så højden ikke 
overstiger baghæk af bøg.    
 
Betaling for pleje og vedligeholdelse, forårs- og sommerblomster samt gran, skal ske forud for en 
urnenedsættelse. Vedr. gældende priser for 10 år henvises der til kirkegårdenes kontor, telefon: 
4635 0890 eller e-mail: rk@roskilde-kirkegaarde.dk 
   
 
Undertegnede er indforstået med de ovenfor beskrevne betingelser: 
 
Dato: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Navn: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Post nr. og by: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Gravsted: Afdeling 3 L linje: ……………… Nr. ………………………………………………… 
 
 
. /. De bedes venligst returnere 1 stk. kopi til kirkegårdskontoret. 
 
. /. De bedes venligst medbringe 1 stk. kopi til stenhuggerfirma. 


