REGULATIV
§ 1 Plantning på gravstedet med træ- og urteagtige planter er tilladt. Beplantning, der ikke holdes
inden for gravstedets grænser, skal fjernes på begravelsesvæsenets forlangende.
§ 2 Plantning af hække om gravstedet foretages af begravelsesvæsenet efter de gældende takster,
for gravstedsejerens regning. Hækken omkring gravstedet skal være Thujahæk.
§ 3 Monument skal - hvor særlige bestemmelser ikke er gældende - være af passende størrelse og
funderes så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at grave i tilstødende gravsted.
Begravelsesvæsenets godkendelse til anbringelse af monument skal altid indhentes ved henvendelse på kirkegårdens kontor, og begravelsesvæsenets bestemmelser er afgørende.
§ 4 Begravelsesvæsenet har intet ansvar, hvis monument eller andet, der er anbragt på gravstedet
ødelægges eller beskadiges, enten ved naturbegivenheder eller vold.
§ 5 Ethvert gravsted skal vedligeholdes således, at det til enhver tid er i sømmelig og velplejet
stand. Det skal holdes frit for ukrudt, og hækken holdes klippet. Begravelsesvæsenet underretter, ved anbefalet brev, gravstedsejeren om misligeholdelse, til den sidst opgivne adresse.
Er gravstedet ikke bragt i orden inden en frist på 4 uger, vil gravstedet blive sløjfet.
§ 6 Begravelsesvæsenet skal med 4 ugers varsel underrette ejeren af gravstedet om brugsrettens
udløb. Underretningen skal ske pr. brev til ejerens sidst opgivne adresse. Men gravstedsejeren
må i øvrigt selv, i rette tid, henvende sig til begravelsesvæsenet, hvis brugsretten til et gravsted
ønskes fornyet. Hvis en fornyelse ikke sker, overgår gravstedet, og hvad der er derpå til begravelsesvæsenet.
§ 7 Enhver, der har gravsted på kirkegården, er forpligtet til i alle måder at rette sig efter de
gældende ordensbestemmelser, der af Teknik & Forsyningsudvalget fastsættes til overholdelse
af den nødvendige orden og fred på kirkegården.
§ 8 Gravstedet kan ikke overdrages til andre uden begravelsesvæsenets samtykke.
Angående de eventuelle særlige regler for benyttelsen af nærværende gravsted henvises til de
udleverede bestemmelser.
Er en person, hvis nærmeste efterladte er umyndige børn, som på grund af dødsfaldet midlertidigt er uden værge, begravet i et gravsted, der erhverves i forbindelse med dødsfaldet, har
børnenes nye værge - og børnene selv, hvis de forinden bliver myndige - ret til inden 1 år efter
begravelsen at kræve, at brugsretten overføres til børnene. Den der havde erhvervet brugsretten
til gravstedet, har i så fald krav på at få godtgjort sine udgifter til gravstedets erhvervelse og anlæggelse. Disse regler gælder dog ikke, hvis børnene alle er over 15 år og har givet deres beslutning til, at brugsretten bliver tillagt erhververen.

