
 

Kirkegårdenes kontor    Kong Magnus Vej 13    4000 Roskilde 
Tlf. 4635 0890      www.roskilde-kirkegaarde.dk      fax 4632 4044        

 
 
BESTEMMELSER FOR URNEFÆLLESGRAVEN PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD. 
 
Hermed nogle vigtige oplysninger angående Urnefællesgraven på Østre kirkegård: 
 
1. Ved nedsættelse i Urnefællesgraven må der kun benyttes en barkurne. 
 
2. Urnen nedsættes efter en særlig udarbejdet plan, hvor hver urne får sit eget område i    
    fællesgraven. 
 
3. Det er ikke muligt for de pårørende at få oplysninger om urnens præcise placering eller  
    om tidspunktet for nedsættelsen. 
 
4. Fredningstiden for urnen er 10 år, og gravpladsen kan ikke fornyes ud over denne  
    periode. 
 
5. Der vil normalt ikke kunne gives tilladelse til flytning af urnen til et andet gravsted 
 
6. Urnefællesgraven er udlagt som en plæne i græs. Af hensyn til græsplænens                 
    vedligeholdelse må der ikke lægges blomster, kranse m.v. på græsset. 
 
7. Blomster og kranse skal lægges foran monumentet på Urnefællesgraven. 
 
8. De bedes besøge Urnefællesgraven, inden De underskriver disse bestemmelser,         
    for at få afklaret om fællesgraven på Østre kirkegård svarer til Deres forventninger. 
    I tilfælde af tvivl bedes De kontakte kirkegårdskontoret, der vil hjælpe og vejlede  
    omkring valg af gravsted. 
 
9. Urnenedsættelsen vil finde sted, når De har bekræftet, at De er indforstået med            
    ovenstående bestemmelser for nedsættelse af urnen på Urnefællesgraven. 
 
 
 
.............................................………… klip  her ................................………………….   
 
 
 
Undertegnede bekræfter herved at urnen af: 
 
kan nedsættes i henhold til "Bestemmelser for nedsættelse af en urne i Urnefællesgraven på 
Østre kirkegård". 
 
  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dato og underskrift 
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Orientering om gravstedstyper til nedsættelse af urner på Østre kirkegård.  
                                                                                                            
Det er vigtigt, at De vælger den form for begravelse og den type gravsted, der er rigtig for 
netop Deres familie. På Østre kirkegård har vi 3 typer af gravsteder til nedsættelse af urner; 
Urnegravsteder, Kistegravsteder og Urnefællesgraven jf. www.roskilde-kirkegaarde.dk  
  
Urnegravsteder er mindre gravsteder på 1-2 m², der er udlagt i særlige urnehaver f.eks. 
Rosenhaven. Det er gratis at erhverve et urnegravsted, hvis afdøde havde bopæl i Roskilde 
kommune og var medlem af folkekirken. Gravstederne plejes og vedligeholdes af kirke- 
gården, og der lægges gran på til jul; herfor skal der betales et éngangsbeløb for 10 år. 
Vedr. gældende priser henvises til kontoret tlf.: 4635 0890 el. rk@roskilde-kirkegaarde.dk 
 
Kistegravsteder varierer i størrelsen fra 3 m² og opefter, men fælles for alle kistegravsteder 
er, at de kan benyttes til nedsættelse af urner. Det er som ved urnegravsteder gratis at 
erhverve gravstedet. Ved kistegravsteder kræves det ikke at gravstedet plejes og 
vedligeholdes samt grandækkes, men kirkegården kan tilbyde disse ydelser.                 
 
De, der erhverver et kistegravsted, har ansvaret for at anlægge og passe det. Et 
kistegravsted kan således erhverves gratis, også til en urne. Hvis familien selv passer 
gravstedet, vil der ikke skulle betales noget til kirkegården i de 10 år fredningstiden er for en 
urne. 
 
For urnegravsteder og kistegravsteder gælder følgende rettigheder: 
- at ægtefælle og andre pårørende kan nedsættes i gravstedet. 
- at familien kan overvære nedsættelsen af urnen. 
- at gravstedet kan fornyes, når det udløber. 
 
Urnefællesgraven giver ikke disse rettigheder, og familien kender heller ikke placeringen af 
urnen i fællesgraven. En plads i Urnefællesgraven er på 0,5 m² og hele fællesgraven ligger 
hen med græs. Blomster og kranse skal placeres ved det fælles monument.  
 
Inden valg af gravstedstype bedes De besøge kirkegården for at se de muligheder, der 
foreligger. De er altid velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret og få en af vore gartnere 
med ud for at vise Dem gravsteder på Østre kirkegård, Gl. Vor Frue kirkegård el. Gråbrødre 
kirkegård. 
 
 
Det er på kirkegården, De får den bedste vejledning om valg af gravsted. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Henning Lektonen 
kirkegårdsleder 


