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Velkommen til Rudersdal Kirkegårde
Velkommen til Rudersdal Kommunes Kirkegårde
Rudersdal Kommunes Kirkegårde omfatter fem kirkegårde: Assistens og Søholm Kirkegård,
Birkerød Kirkegård, Høsterkøb Kirkegård, Søllerød Kirkegård og Vedbæk Kirkegård.
Med denne folder vil vi dels orientere om mulighederne for at erhverve og få vedligeholdt et
gravsted på kommunens kirkegårde, og de regler, der gælder i denne forbindelse. Dels vil vi
præsentere et overblik over kirkegårdene og de tilknyttede afdelinger. For prisinformation henvises til takstregulativet (se netpublikationen her eller på www.rudersdal.dk).
Folderen er opdelt i to afsnit:
Første del omhandler vedtægterne for kirkegårdene i Rudersdal Kommune. Her kan du læse
om de overordnede retningslinjer for administration, drift, vedligehold, fredningstid mv.
Anden del omhandler særlige bestemmelser til en specifk kirkegård, afdeling, eller gravsted.
Her kan du fnde oplysninger om erhvervelse, fornyelse eller reservation af gravsteder, om
hvor du kan fnde fællesgrave eller andre gravstedstyper og om renholdelse og vedligeholdelse. Du kan desuden læse om de specifkke afdelingers særpræg, om hvor du kan sætte
blomster og planter, og om hvilken type og størrelse gravsten, du kan opsætte på gravstedet.
For nogle afdelinger og gravsteder gælder der dog ingen særlige bestemmelser. Vi henviser da
til vedtægterne for kirkegårdene i Rudersdal Kommune.
Sidst i folderen kan du læse lidt om hver enkelt kirkegårds historie.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på Kirkegårdskontoret:
Kontakt

Rudersdal Kommunes Kirkegårde
Kirkegårdskontoret
Søllerødvej 13
2840 Holte
Tlf.: 46 11 24 90
Tlf. tid: Mandag–torsdag kl. 10–14, fredag kl. 10–13.
Mail: ruki@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
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Vedtægter for Rudersdal Kirkegårde
Vedtægterne omhandler de overordnede retningslinjer for alle kirkegårde i Rudersdal
Kommune. De særlige bestemmelser knyttet til specifkke afdelinger og gravsteder, fndes fra
s. 9.
Vedtægterne er vedtaget af Rudersdal Kommunalbestyrelse den … september 2010, godkendt
af Kirkeministeriet den …. september 2010 og gælder fra 1. januar. 2011.
§ 1 Administration

Driften af begravelsesvæsenet på Assistens,
Birkerød, Høsterkøb, Søholm, Søllerød og
Vedbæk kirkegårde er udskilt fra de
respektive kirker til en særskilt bestyrelse
under Rudersdal Kommune.
I medfør af § 13, stk. 2, i Styrelsesvedtægt for
Rudersdal Kommune varetages den umiddelbare forvaltning af de kommunale kirkegårde af Teknik- og Miljøudvalget.
Den daglige administration og drift varetages
af Kirkegårdskontoret. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt taksterne for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder,
gravning af grave, vedligeholdelse m.m. i et
takstregulativ. Regnskabet for Rudersdal
Kommunes kirkegårde er en del af
Rudersdal Kommunes regnskab.
§ 2 Gravsteder

Borgere i Rudersdal Kommune har ret til at
blive begravet på en af kommunens kirkegårde.
Borgere fra andre kommuner kan blive
begravet på en af kommunens kirkegårde, så
længe pladsforholdene giver mulighed
herfor.
Hvis pladsforholdene tillader det, er det
muligt at erhverve et gravsted til senere
brug.
Kistegravsteder skal mindst have et areal på
3m² (1,25m i bredden og 2,4m i længden).
I et kistegravsted kan der efter en kistened-

sættelse yderligere nedsættes op til 6 urner.
Urnegravsteder skal mindst have et areal på
0,5m².
§ 3 Fredningstid

Fredningstiden for urner er 10 år.
Fredningstiden for urner indsat i gravkamre
er 20 år.
Fredningstiden for kister er 20 år.
Fredningstiden for kister af zink, hårdt træ
samt balsamerede personer er 40 år.
Fredningstiden for alle kister på Birkerød
Kirkegård er 40 år.
§ 4 Brugsret til gravsted

Erhvervelse af brugsretten til gravsted sker
ved henvendelse til kirkegårdskontoret.
Ved erhvervelsen udfærdiges et gravstedsbrev.
Gravstedsbrevet indeholder oplysninger om
gravstedets betegnelse og størrelse, navn og
adresse på indehaveren af brugsretten,
brugsrettens varighed samt navne på nedsatte personer. Derudover udleveres de
særlige bestemmelser for den pågældende
afdeling eller gravsted samt takster for
ydelser, leveret af kirkegårdene.
Brugsrettens varighed skal altid mindst svare
til fredningsperioden for den sidst nedsatte
person.
Brugsretten kan sædvanligvis fornys med 5,
10 eller 20 år ad gangen efter ansøgning fra
brugsrettens indehaver til kirkegårdskontoret. Ansøgning bør indgives i god tid inden
brugsrettens udløb.
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I forbindelse med fornyelse af brugsretten
skal gældende særlige bestemmelser overholdes, og gravstedet kan først fornyes, når
anlægget på gravstedet er godkendt af kirkegårdskontoret.
Hvis der er mulighed for fornyelse, men der
ikke foreligger ansøgning herom, vil Kirkegårdskontoret inden udløb fremsende tilbud
om fornyelse for 10 år til brugsrettens indehaver på dennes sidst opgivne adresse.
Bliver brugsretten ikke fornyet inden 3
måneder efter udløbsdatoen, vil gravstedet
blive sløjfet, og alt hvad der henstår på gravstedet vil blive fjernet. Se dog § 8 om bevaringsværdige gravminder.
§ 5 Udstedelse og overdragelse af brugsret

Brugsretten til gravstedet gives i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
bestemmelser (for nærværende: Kirkeministeriets cirkulære nr. 168 af 5. august 1977
om brugsret til gravsteder, afsnit II).
Brugsretten overføres ved arv i overensstem-
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melse med de til enhver tid gældende
bestemmelser (for nærværende: Kirkeministeriets cirkulære nr. 168 af 5. august 1977
om brugsret til gravsteder, afsnit III).
Brugsretten kan endvidere overføres til en
person, der ikke er arveberettiget efter disse
bestemmelser. Sådan overdragelse kræver
skriftlig ansøgning herom til kirkegårdskontoret.
Såfremt der ønskes nedsat en person, der
ikke er i nær familie med indehaveren af
brugsretten til gravstedet, skal indehaveren
af brugsretten give sin skriftlige tilladelse
hertil.
§ 6 Begravelser og urnenedsættelser

Begravelse skal ske senest 8 dage efter
dødsfaldet (dødsdagen medregnet). Ved
særlige omstændigheder kan denne frist forlænges til 14 dage. Ved yderligere forlængelse skal der foreligge en skriftlig tilladelse
fra embedslægen.
Anmodning om kistebegravelse skal ske til
kirkegårdskontoret mindst to hverdage
inden begravelsesdagen.

Bisættelser, begravelser og urnenedsættelser foretages ikke på søn- og helligdage.
Begravelser og urnenedsættelser må kun
fnde sted i overværelse af en repræsentant
fra kirkegårdene.
Gravning og tilkastning af grave må kun
udføres på foranstaltning af kirkegårdene.
Placeringen af kister og urner på gravstedet
bestemmes af kirkegårdskontoret, hvis ikke
andet er aftalt.
Kistebegravelse må ikke foretages, før original dødsanmeldelse med begravelsesmyndighedens accept er modtaget på kirkegårdskontoret.
Urnenedsættelse må ikke foretages, før
brændingsattest er modtaget på kirkegårdskontoret.

Afdøde kan indsættes i kapel inden for
normal arbejdstid eller efter aftale med
Kirkegårdskontoret.
Sætninger efter en kistebegravelse udbedres
af kirkegårdene i op til seks måneder efter
begravelsen. Først herefter kan der udføres
anlæg og opsættes gravsten på gravstedet.
§ 7 Vedligeholdelse

Indehaveren af brugsretten har pligt til at renog vedligeholde gravstedet og gravsten,
således at gravstedet til enhver tid fremstår i
ordentlig og velplejet stand. Hvis beplantningen på et gravsted skønnes at være til
ulempe eller gene, kan kirkegårdene forlange
den beskåret eller fjernet. Hvis indehaveren af
brugsretten ikke efterkommer kravet, kan
arbejdet udføres for brugerens regning.

Urnenedsættelse skal ske snarest og senest
en måned efter kremering, hvis ikke andet er
aftalt.

Ren- og vedligeholdelse m.m. af gravsteder
kan overdrages til kirkegårdene mod betaling.

Nedsættelse i anonyme grave sker i de
fleste afdelinger uden, at der er mulighed
for, at de pårørende overværer
nedsættelsen. I enkelte afdelinger er der
dog mulighed herfor.

Indgåede aftaler om ydelser, såsom renholdelse, vedligeholdelse af beplantning, grandækning og plantning af blomster skal forudbetales for hele aftaleperioden.
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Der kan højst indgås aftaler for den periode,
hvortil der er erhvervet brugsret.

Opsiges brugsretten til et gravsted før udløb,
ydes ingen tilbagebetaling. Hvis fredningstiden ikke er udløbet for de begravede, skal
der forudbetales ½ renholdelsestakst for
den resterende fredningsperiode.

Kirkegårdene leverer og vedligeholder
hække og levende hegn. Anden form for indhegning må ikke udføres uden tilladelse fra
kirkegårdskontoret.

§ 8 Udsmykning

I forbindelse med renholdelse af gravstedet
må der ikke benyttes kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler.

Gravsten skal være af en passende størrelse
i forhold til gravstedet. Opretstående gravsten skal funderes forsvarligt.

Forsømmes gravstedet, eller hvis anlægget
ikke er i overensstemmelse med vedtægterne og de særlige bestemmelser for de
enkelte afdelinger, vil indehaveren af brugsretten skriftligt blive anmodet om at bringe
det i ordentlig stand inden for rimelig tid.
Såfremt anmodningen ikke efterkommes, vil
henvendelsen blive fulgt op af et anbefalet
brev med påbud om at bringe forholdene i
orden inden en bestemt dato. Efterkommes
anmodningen ikke, er kirkegården berettiget
til at lade gravstedet rydde for indehaveren af
brugsrettens regning.

Udsmykning af gravsted og gravsten kan forlanges fjernet, såfremt de virker stødende
eller upassende ved deres form eller størrelse. Kirkegården hæfter ikke for skader på
gravsteder og gravsten, der skyldes hærværk og lignende.

Gravstenen vil i disse tilfælde blive opbevaret
indtil fredningstidens udløb.
Generhvervelse kan kun ske, hvis fredningstiden ikke er udløbet og mod betaling af de
udgifter, der har været forbundet med sløjfningen og den efterfølgende vedligeholdelse.
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Ifølge lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar
2009 om folkekirkens bygninger og kirkegårde er særlig bevaringsværdige gravsteder
og gravsten registreret, så de sikres for
eftertiden.
Når sådanne gravsteder sløjfes, vil gravmindet blive bevaret på stedet eller på et
særligt udvalgt område.

§ 9 Ordensbestemmelser

Kirkegårdenes ordensbestemmelser skal
følges. Ordensbestemmelserne er opslået på
kirkegårdene.
Besøgende skal i alle henseender overholde
bestemmelserne i denne vedtægt og de
særlige bestemmelser, der er gældende for
de enkelte gravsteder og afdelinger.
Indehaveren af brugsretten er ansvarlig for,
at bestemmelserne i denne vedtægt ikke
overtrædes, inklusive de særlige bestemmelser, der er gældende for de enkelte afdelinger og gravsteder. Dette gælder også, hvis
andre end indehaveren af brugsretten
udfører arbejde på gravstedet.
En forudsætning for fornyelse af et gravsted
samt overdragelse af brugsretten er, at gravstedet er i overensstemmelse med de senest
vedtagne særlige bestemmelser.
Stenhuggere, gartnere og andre, der påtager
sig arbejde på gravsteder, skal – inden
arbejdet udføres – aftale dette med kirkegårdskontoret. Eventuel skade, som forårsages på kirkegårdene ved udførelsen af
sådanne arbejder, skal straks udbedres for
skadevolderens regning.

Kørsel med biler på kirkegårdene er kun
tilladt med Kirkegårdskontorets
tilladelse.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegårdene
må kun ske inden for normal arbejdstid.
De anbragte affaldsbeholdere er forbeholdt
kirkegårdenes besøgende til brug for mindre
affaldsmængder. Større affaldsmængder fra
anlæg og renovering af gravsteder skal
den, der udfører arbejdet, selv fjerne fra kirkegården.
§ 10 Dispensation og ankemulighed

Teknik- og Miljøudvalget kan give dispensation fra bestemmelser i denne vedtægt,
hvis særlige forhold taler herfor, og hvis det
ikke er i strid med gældende lovgivning.
Teknik- og Miljøudvalgets afgørelser kan
ankes til Kirkeministeriet til endelig afgørelse.
Denne vedtægt træder i kraft 1.11. 2010 og
aføser ”Vedtægter for Rudersdal kirkegårde” af 7. januar 2006.
Godkendt af
Rudersdal Kommunalbestyrelse
29. september 2010
Kirkeministeriet
29. oktober 2010
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Særlige bestemmelser for Rudersdal kirkegårde
Her kan du læse om de særlige bestemmelser for kirkegårdene i Rudersdal Kommune, der er
et supplement til Vedtægterne for Rudersdal Kommunes Kirkegårde. Du kan fnde oplysninger
om, hvordan du ren- og vedligeholder et gravsted og dermed også er med til at sikre en
æstetisk og harmonisk helhed for kirkegårdene i Rudersdal. På nogle gravsteder udføres obligatorisk ren- og vedligeholdelse af kirkegården, læs mere s. 13. De særlige bestemmelser
indledes med generel information efterfulgt af en beskrivelse af kirkegårdene i Rudersdal
Kommune.
Hvis du ikke allerede har udvalgt et gravsted,
kan du danne dig et overblik over, hvor du
fnder forskellige gravstedstyper. Hvert afsnit
indledes med et kort over den pågældende
kirkegård, og giver dig et overblik over afdelingernes placering. De kan ses på følgende
sider:

holder gravstedsbrevet ikke oplysninger om
placering.
Udløb

Assistens og Søholm Kirkegård, s. 14
Birkerød Kirkegård, s. 18
Høsterkøb Kirkegård, s. 20
Søllerød Kirkegård, s. 22
Vedbæk Kirkegård, s. 26

Når brugsretten til gravstedet udløber, kan
du vælge at forny brugsretten til gravstedet,
eller at nedlægge gravstedet. Hvis du ønsker
at forlænge brugsretten, anbefaler vi, at du
henvender dig til kirkegårdskontoret. Dog
sender vi dig gerne en påmindelse om udløb
af din brugsret, men det kræver, at vi kender
din aktuelle adresse.

For nogle afdelinger og gravsteder gælder
der ingen særlige bestemmelser, og vi henviser da til gældende vedtægter for kirkegårdene i Rudersdal Kommune, s. 5.

Du kan også vælge at overdrage brugsretten
til en anden person. Det gør du ved, at du
skriftligt meddeler kirkegårdskontoret, hvem
du ønsker at overdrage brugsretten til.

Erhvervelse, fornyelse og reservation af gravsteder

Læs desuden mere herom i Vedtægter for
kirkegårdene i Rudersdal Kommune s. 5.

For at erhverve eller reservere et gravsted på
Rudersdal Kirkegårde, skal du henvende dig
til kirkegårdskontoret, se kontaktoplysninger,
s. 2. Her kan du aftale en tid for fremvisning
af ledige gravsteder sammen med en repræsentant for kirkegårdene, og du bliver informeret om evt. særlige bestemmelser og
priser for det valgte gravsted. For yderligere
prisinformation, se takstregulativet her som
netpublikation eller på www. rudersdal.dk.

Fornyelse

•
•
•
•
•

Efter begravelse/urnenedsættelse

Når urnen eller kisten er nedsat, modtager
du et gravstedsbrev, og du er hermed blevet
indehaver af brugsretten til gravstedet. Dette
gælder dog ikke for erhvervelse af en fællesgrav. I gravstedsbrevet får du information
om den nøjagtige placering af urnen/kisten
og tidspunktet for erhvervelse og udløb.
Ved anonyme kiste- og urnefællesgrave inde10

Brugsretten erhverves/fornyes altid svarende til den sidst nedsatte urnes-/kistes
fredningstid. Fredningstiden er den lovmæssige periode et gravsted er fredet til.
Fredningstiden for alm. kister er 20 år, og for
en urne 10 år. På de anonyme kiste- og urnefællesgrave kan gravstederne ikke fornyes.
På Birkerød Kirkegård og gravsteder hvor der
nedsættes kister
af hårdt træ, zinkkister samt balsamerede personer,
er fredningstiden
dog 40 år.

Gravstedstyper

Særligt om fællesgrave

Rudersdal Kirkegårde består fortrinsvist af
almindelige kendte kiste- og urnegravsteder,
men der er også andre typer:

Anonym urnefællesgrav:
Søholm Kirkegård, afd. 4F 000
Søllerød Kirkegård, afd. 110 og 111
Vedbæk Kirkegård, afd. 219 og 220
Høsterkøb Kirkegård, afd. 5F 000

Der er to typer fællesgrave, henholdsvis
anonyme og kendte fællesgrave. Til alle fællesgrave er der en tilhørende kranseplads,
hvor du må lægge afskårne blomster. Du må
ikke sætte blomster i potter, krukker o.l.
eller beplante på fællesgravens område.
Desuden må du ikke sætte gravsten eller
anden form for udsmykning på fællesgravene.

Anonyme kistefællesgrave:
Assistens Kirkegård, afd. 308
Søllerød Kirkegård, afd. 111
Vedbæk, afd. 212

Alle fællesgrave bliver ren- og vedligeholdt af
kirkegården. Der nedsættes kun urner af
bark, fber eller andet let forgængeligt materiale.

Kendt urnefællesgrav:
Søllerød Kirkegård, afd. 114 og 117

Anonyme fællesgrave

Anonym urnefællesgrav for døvesamfundet:
Søllerød Kirkegård, afd. 111
Abortfællesgrave:
Søllerød Kirkegård, afd. 111
Børnegravsteder:
Søllerød Kirkegård, afd. 109
Vedbæk Kirkegård, afd. 202
For placeringen af de enkelte afdelinger se
de tilknyttede kort for hver kirkegård:
•
•
•
•
•

Assistens og Søholm Kirkegårde, s.14
Birkerød Kirkegård, s.18
Høsterkøb Kirkegård, s.20
Søllerød Kirkegård, s.22
Vedbæk Kirkegård, s.26

Gravstedsstørrelser

Størrelserne på gravpladser varierer i forhold
til den enkelte kirkegård og den tilhørende
afdeling og type af gravsted, men de overordnede mål er som følger:
Urnegravsteder: 0,5m2, 1m2, 1,5m2, 3m2
Kistegravsteder: 3m2 og opefter.

De feste fællesgrave på Rudersdal Kirkegårde er anonyme, hvilket i sin enkelhed
betyder, at du som pårørende ikke ved, hvor
urnen bliver placeret, og at du ikke kan være
til stede, når urnen skal nedsættes. Ægtefæller har derfor heller ikke mulighed for at
blive nedsat ved siden af hinanden.
Kendte fællesgrave

Anderledes er det for de kendte fællesgrave,
der ligger på Søllerød Kirkegård, afd. 114 og
117. Her er gravene markerede - du kan
overvære urnenedsættelsen, og du kan
reservere en gravplads, så ægtefæller eller
nære pårørende kan blive placeret ved siden
af hinanden.
Anlæg af gravsted

Når du skal anlægge gravsted, har du to
muligheder: du kan vælge, at Kirkegårdens
anlægsgartnere anlægger gravstedet i samarbejde med dig og øvrige pårørende, eller
du kan vælge selv at anlægge gravstedet.
Hvis du, som erhverver af et gravsted, vælger
at anlægge gravstedet selv, skal udformningen ske i overensstemmelse med De
Særlige Bestemmelser og godkendes af kirkegårdskontoret før udførelsen. Godkendelsen kan ske på baggrund af en beskrivelse eller en tegning. Her er det vigtigt, at
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huske, at anlægget skal udføres således, at
det ikke forhindrer kirkegådens renholdelse,
jævnfør en evt. indgået aftale. Hvis dette ikke
efterleves, vil du modtage en skriftlig meddelelse om, at du fremover selv må renholde
gravstedet, se også vedtægterne § 7, s. 7.
Hvis der er obligatorisk ren- og vedligeholdelse på gravstedet (se s. 13), kan kirkegården forlange, at anlægget bliver udført,
så det ikke forhindrer kirkegådens renholdelse af gravstedet. Eksempler på anlæg der
i visse tilfælde kan komplicere renholdelse
af et gravsted er:
knuste stenmaterialer, store planter,
stauder, fberdug, eller barkfis.
Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Kirkegårdskontoret.

Gravsten

Gravstenen skal som
udgangspunkt være udført
i naturmaterialer. Hvis du
ønsker andre materialer,
skal du henvende dig til Kirkegårdkontoret, som skal
godkende gravstenen.
Hvis gravstedet
er anlagt i græs,
skal gravstenen
placeres i plan
med græsoverfaden, og du skal
sørge for, at
gravstenen har
indhugget skrift
for at undgå, at
bogstaverne
bliver beskadiget,
når græsset
slås.
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For nogle afdelinger og gravsteder er der
yderligere muligheder og bestemmelser
både i forhold til type, form, størrelse og placering, læs mere under de specifkke afdelinger og gravsteder.
Gravmonumenter

Gravmonumenter omfatter store gravsten
eks. skulpturer, statuer o.l.. Generelt gælder,
at opretstående gravmonumenter skal funderes forsvarligt, og store gravmonumenter
over 1m skal godkendes af kirkegårdskontoret.
Blomster tilkøb

Kirkegården tilbyder at levere blomster som
tilkøb til gravstedet. Blomsterne kan købes til
dagspris og kan variere, men sortimentet
består hovedsageligt af følgende:
påskeliljer, forglemmigej, stedmoder,
begonia, efterårslyng, juletulipaner,
mospuder, granpyntning samt diverse sommerblomster og buketter.
Anden udsmykning

For alle kirkegårde i Rudersdal gælder, at du
ikke må anvende udsmykning som eksempelvis indgangssøjler, bænke, knuste stenmaterialer, stole, skulpturer, glas til buketter, lyskæder og solenergilamper uden
forudgående aftale med Kirkegårdskontoret.
Er du i tvivl om, hvad der må placeres på
gravstedet, skal du kontakte Kirkegårdskontoret.
På alle kirkegårde med undtagelse af
Høsterkøb Kirkegård er det tilladt at opsætte
og efterlade levende lys, men lysene skal
være specielt fremstillet og beregnet til
udendørsbrug, og fammen skal være indkapslet på grund af brandfare. Spørg eventuelt på Kirkegårdskontoret.
Udsmykning som ikke overholder kirkegårdenes bestemmelser, vil blive fjernet af kirkegården.

Omkostninger ved ren- og vedligeholdelse

Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer

Renholdelse omfatter: Fjernelse af visne
buketter, ukrudt, blade, gran og gravlys.

Fællesarealerne omfatter de kommunale
arealer som stier, græsarealer og fællesbeplantninger som eksempelvis hække og
træer.

Vedligeholdelse omfatter: Mindre beskæring
af beplantning samt gødning af roser og
rododendron.
Der er bestemte takster for renholdelse og
vedligeholdelse af gravstederne, der særligt
omfatter ren- og vedligeholdelse af gravstederne og fællesarealerne. For prisinformation, henvises til takstregulativet her som
netpublikation eller på www. rudersdal.dk.
På nogle gravsteder har du mulighed for at
vælge selv at ren- og vedligeholde gravstedet
eller at overdrage ren- og vedligeholdelsen til
Kirkegårdskontoret mod forudbetaling.
På andre gravsteder gælder obligatorisk renog vedligeholdelse.
Obligatorisk ren- og vedligeholdelse af gravstedet

Hvis du erhverver eller har erhvervet et
gravsted, kan det være omfattet af obligatorisk ren- og vedligeholdelse. Obligatorisk
ren- og vedligeholdelse betyder, at du ved
erhvervelse og fornyelse af et gravsted skal
forudbetale et beløb til kirkegården, der
hermed varetager renholdelse af gravstedet.

Når du erhverver eller fornyer brugsretten til
et gravsted, betaler du et beløb, der dækker
ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
disse arealer, kan du henvende dig på kirkegårdskontoret.

Hække og træer
Hækkene, der omkranser gravstederne er
ejet af Kirkegården. De klippes, udskiftes og
vedligeholdes af Kirkegårdens personale, og
det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at
fjerne hække i forbindelse med begravelser.
Disse hække vil blive reetableret så hurtigt
som muligt efter begravelsen.
Alle større træer på fællesarealer bliver også
passet af Kirkegården.
Klager

Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte Kirkegårdskontoret, der så vil behandle din
klage. Eventuelle afgørelser kan påklages i
Teknik- og Miljøudvalget.

Den obligatoriske ren- og vedligeholdelse
forudbetales for hele den periode, som
brugsretten erhverves eller fornyes til. Den
omfatter fjernelse af visne buketter, ukrudt,
blade og gravlys og mindre beskæring af
beplantning samt gødning af roser og rhododendron.
Obligatorisk ren- og vedligeholdelse gælder
for alle urnegravsteder op til 3m2, for alle
reserverede gravsteder samt på specifkke
afdelinger og gravsteder. For alle øvrige gravsteder i Rudersdal kan du selv vælge at
udføre ren- og vedligeholdelse din pårørendes gravsted. Se evt. notits ved de enkelte
kort over kirkegårde i de følgende afsnit, hvor
der er obligatorisk ren- og vedligeholdelse.
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Assistens og Søholm Kirkegård

* Obligatorisk ren- og vedligeholdelse gælder for alle gravsteder på følgende afdelinger:
301, 302, 303, 309, 310, 401 og 407 - Læs evt. mere på s. 13 om obligatorisk ren- og vedligeholdelse.
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Assistens og Søholm Kirkegårde består, som
navnet antyder, af to kirkegårde, hvoraf Assistens er den ældste bestående af ti afdelinger og et tilhørende kapel. Søholm Kirkegård er placeret ud til Birkerød sø og
består af seks afdelinger (afd. 401-404 samt
4F 000 og 407). Udover almindelige kiste – og
urnegravsteder er der på Søholm Kirkegård
en anonym urnefællesgrav.

men du må gerne lægge afskårne blomster
på græsset. Dog ikke blomster i potter,
krukker eller glas.

Assistens, afd. 301-307 og 309 – kistegravsteder og urnegravsteder

Assistens, afd. 310 – urnegravsteder i ensartet bunddække

Mindre dele af afdelingerne 301, 302 og 303
er anlagt i græs, og her gælder obligatorisk
ren- og vedligeholdelse.

Afdelingen er omgivet af en bøgehæk og er
udformet med syv buede bånd med et ensartet bunddække af Vinca og spredte overstandere af tjørn. Det ensartede bunddække
må ikke fjernes. Her gælder desuden obligatorisk renholdelse for alle gravsteder, læs
mere s. 13.

Afdeling 309 er også anlagt i græs, og her
gælder bestemmelserne om obligatorisk
ren- og vedligeholdelse, læs s.13.
På de øvrige afdelinger 304, 305 og 306 er
der udlagt både kiste- og urnegravgravsteder, og her gælder vedtægterne for
Rudersdal kirkegårde, læs s. 5.
Assistens, afd. 308 - anonym kistefællesgrav

Afdeling 308 omfatter traditionelle gravsteder der ligger langs perlestensbelagte
gange og en anonym kistefællesgrav. De
enkelte gravsteder er omkranset på fere
sider af klippede hække af thuja. Den
anonyme fællesgrav er anlagt i græs. Du må
ikke sætte planter på fællesgravens område,

På den anonyme kistefællesgrav købes grastedet for en periode på 20 år. Du får ikke
udstedt et gravstedsbrev, og gravstedet kan
ikke fornyes. Derudover gælder bestemmelserne for anonyme fællesgrave, læs s. 11.

Blomster, beplantning og gravsten
Du må gerne lægge afskårne blomster ved
stenen eller stille dem i kræmmerhusvaser,
men ikke i potter, krukker, glas og lignende.
Derudover må du plante to små planter på
maks. H 60cm umiddelbart i nærheden af
gravstenen.
På gravstederne, udlagt i ensartet bunddække, må du anbringe en liggende eller en
opretstående gravsten på hvert gravsted.
Opretstående gravsteder må være maks. H
40 og liggende gravsten maks. H 60 x B
40cm.
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Assistens, afd. 302, 305 og 310 - urnegravsteder i græs

Søholm, afd. 401 (”Lunden”) og afd. 407 – kiste- og urnegravsteder

Der er urnegravsteder i græs på følgende
afdelinger og gravsteder:

Afd. 401, der også kaldes ”Lunden”, er anlagt
på et let skrånede terræn mod Birkerød Sø
med en græsfade brudt af spredte bøge- og
egetræer.

Afd. 302 nr. 106A til 107B
Afd. 305 nr. 200 til 212
Afd. 310 nr. G01 til G62
Gravstederne på 1m2 er beregnet til to urner
og udlagt som græsplæne uden afgrænsning
mellem de enkelte gravsteder. Her gælder
obligatorisk renholdelse (se s. 13), hvilket
blandt andet betyder, at kirkegården vedligeholer græsset.

Blomster, beplantning og gravsten
Du må gerne sætte afskårne blomster i den
tilhørende granitvase og lægge vinterpuder
fra november måned. Dog må du ikke sætte
planter eller potteplanter på gravstedet eller
i græsset. På gravstederne må du anbringe
en gravsten af granit i størrelsen H 40 x B
50cm med indhugget skrift.
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Her kan kister nedsættes i eksisterende
gravsteder erhvervet før den 1. januar 2011,
hvis muligt og under hensyn til de store
træer og rødder. På gravsteder erhvervet
efter 1. januar 2011 nedsættes kun urner.
Afd. 407 er udformet med en ubrudt græsfade med spredt bestand af løvtræer. I afdelingen er gravstederne på den ene side
afgrænset af en bøgehæk og på den anden
side af en asfalteret vej.
I begge afdelinger er gravstederne anlagt i
græs, og her gælder bestemmelserne for
obligatorisk ren- og vedligeholdelse, læs s.
13.

Udsmykning
Du må ikke ændre på det nuværende terræn,
hvilket blandt andet betyder, at du ikke må
placere stole, taburetter og bænke og
udsmykke gravstedet med indgangssøjler,
trædesten, perlesten, knuste stenmaterialer,
belægninger og lignende på gravstederne.
Blomster og beplantning
I afdelingerne må du indplante tre planter
rundt om gravstenen, etårige blomster foran
gravstenen og sætte blomsterløg i græsset.
Planterne skal holdes indenfor eget areal i
maks. H 60cm. Desuden må du lægge
afskårne blomster ved gravstenen eller stille
blomster i kræmmerhusvaser, men øvrige
potter, krukker, glas og lignende må du ikke
benytte.
Gravsten
For begge afdelinger gælder, at gravstenen
skal være af granit og må ikke være sleben
og poleret. I afd. 401 skal gravstenen være
maks. H 60 x B 40cm og kan placeres både

opretstående eller liggende, mens det i afd.
407 skal være liggesten af størrelsen H 85 x
B 65cm med indhugget skrift.
Søholm, afd. 402, 403 og 404 - kistegravsteder

Afdelingerne er omkranset af bøgehække. I
afdelingerne står der spredte egetræer, og
gravstederne er omkranset af lave buksbomhække. Hovedstierne er belagt med perlesten, og fordelingsstierne er udlagt med
græs. Der er ingen særlige bestemmelser
for disse afdelinger, og her gælder de generelle vedtægter for Rudersdal Kirkegårde.
Søholm, afd. 4F 000 – anonym urnefællesgrav

Denne afdeling er til anonyme urnenedsættelser, og vi henviser til afsnittet om fællesgrave, s. 11.
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Birkerød Kirkegård

* Obligatorisk ren- og vedligeholdelse gælder for
alle gravsteder og alle afdelinger på Birkerød Kirkegård.
Læs evt. mere på s. 13 om obligatorisk ren- og
vedligeholdelse.
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Birkerød kirkegård består af fre afdelinger til
både kiste- og urnegravsteder, der enten er
omkranset af hæk eller anlagt i et græsareal.
De gamle traditionelle kistegravsteder, der
stadig er i brug kan anvendes til kistebegravelser. På gravsteder, hvor brugsretten er
erhvervet efter december 1994, kan kun nedsættes urner.
Kiste- og urnegrave omkranset af hæk

Gravstederne er udlagt med mindst én gravplads på 1,25 x 2,40m. Hækkene der
omkranser disse gravsteder bevares så vidt
muligt, når et gravsted hjemfalder, og de nye
gravsteder vil kunne være lidt større end den
eller de udlagte gravpladser i henhold til
udviklingsplanen udarbejdet af Knud Lund
Sørensen.

Blomster, beplantning, udsmykning og
gravsten
Gravstedet skal holdes tilplantet helt ud til
hækken og beplantningen må ikke være
højere end 1,5m. Beplantningen skal etableres, så den understreger kirkegårdens
grønne karakter. Du må ikke placere indgangssøjler, trædesten, perlesten, knuste
stenmaterialer, belægninger og lignende på
gravstederne.
Det er tilladt at udforme gravstenene individuelt med de begrænsninger, der er angivet i

Vedtægterne for kirkegårdene i Rudersdal
Kommune, se s. 5.
Kirkegården kan forestå tilplantning og vedligeholdelse af gravstedet.
Urnegravsteder anlagt i græs

Gravstederne på 1m2 beregnet til to urner er
udlagt som græsplæne uden afgrænsning
mellem de enkelte gravsteder. Græsset vedligeholdes af kirkegården, og denne vedligeholdelse betales for hele den periode, som
gravstedet erhverves eller fornyes til.

Blomster, beplantning og gravsten
Gravstedet skal bevares som det er, anlagt i
græs uden beplantning. Du må gerne sætte
afskårne blomster i den tilhørende granitvase og vinterpuder fra november måned,
men du må ikke sætte planter eller potteplanter hverken på gravstenen, i græsset
eller i granitvasen.
Ved erhvervelse eller fornyelse betales der
en årlig leje af den obligatoriske granitvase.
På gravstederne må du kun anbringe
gravsten af granit i størrelsen H 40 x B 50cm,
og inskriptionen skal udføres med indhugget
skrift.
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Høsterkøb Kirkegård

* Der er ingen obligatorisk ren- og vedligeholdelse på Høsterkøb Kirkegård.
Læs evt. mere på s. 13 om obligatorisk ren- og
vedligeholdelse.
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Høsterkøb kirkegård er én af landets få skovkirkegårde. Den er domineret af skoven med
høje bøgetræer, og årstidernes skift giver
kirkegården en vekslende karakter.
Bestanden af gamle og unge bøgetræer og
vegetationen i skovbunden ønskes bevaret og
vedligeholdes derfor af kirkegården, der
jævnligt fælder både i under- og overskoven.
Hovedstierne mellem afdelingerne på kirkegården er grusbelagte, mens de mindre stier
har en belægning af grus/knust tegl blandet
med vedfis.
I skovbunden er udlagt gravsteder, der ikke
som traditionelle gravsteder har hæk, individuelle beplantninger og belægninger. Der
fndes dog nogle velegnede planter, som kun
i begrænset omfang må sættes på gravstederne, se listen over plantearter nedenfor.
Høsterkøb Kirkegård består af syv afdelinger
til kiste-, urne- og fællesgravsteder. Nogle
gravsteder er kun beregnet til urner, hvilket
vil fremgå af gravstedsbrevet.
Kiste- og urnegravsteder

Gravstederne er udlagt som kistegravsteder
men anvendes også til urner.
For at opretholde bøgebevoksningen på
Høsterkøb Kirkegård vil Kirkegårdskontoret
afgøre, hvor kistenedsættelsen bedst foretages, og det kan være nødvendigt at afslå en
kistenedsættelse på visse områder af kirkegården.

Blomster, beplantning og udsmykning
Alle gravsteder er dækket af den naturlige
skovbund, som skal respekteres både i

forhold til terrænform og til den naturlige
skovvegetation. Det betyder, at du heller ikke
må ændre på gravstedets nuværende terræn,
og du må ikke placere indgangssøjler, trædesten, bænke, perlesten, knuste stenmaterialer, belægninger og lignende på gravstedet. Du må heller ikke sætte levende lys af
hensyn til brandfare.
Du må gerne sætte afskårne blomster ved
gravstenen, men ikke i potter, krukker og lignende. Den naturlige vegetation gør hække
og anden beplantning overfødig, og du må
gerne sætte planter men kun i meget
begrænset omfang. Planterne skal være
naturlig hjemmehørende i den danske
bøgeskov og holdes indenfor eget areal i
maks. H 60cm.
Som eksempler på tilladte skovbundsplanter
kan nævnes:
• Stauder: storkonval, fingerbøl, skovmærke,
skov frytle (stor frytle), skovjordbær, hvid
skovanemone
• Slyngplanter: alm. skovranke, vedbend,
gedeblad
• Vinca: skovforglemmigej, lærkespore,
engelsød, mosbregne, fadkravet kodriver,
hvidplettet lungeurt, dansk ingefær

Gravsten
Gravsten skal være af natursten. Slebne og
polerede sten må ikke benyttes.
Der må kun opstilles én opretstående
gravsten af maks. H 60cm på hvert gravsted.
Efterfølgende gravsten skal være liggesten i
granit.
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Søllerød Kirkegård

* Obligatorisk ren- og vedligeholdelse gælder følgende afdelinger og gravsteder:
For alle gravsteder på følgende afdelinger:
101, 105, 107, 109, 111, 112, 115, 116, 118 , 120 og 121
Og for specifkke afdelinger og gravsteder:
102, nr. 1-39 og 41-60 – 103, nr. 1-94, og 746-757, og 944-945 – 104, nr. 1-137 – 106, nr. 1-72
108, nr. 1-126, og 510-515 – 113, nr. 1–142
Læs evt. mere på s. 13
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Dele af Søllerød Kirkegård er beliggende på
et stærkt skrånende areal, der mod syd
afgrænses af Søllerødvej, mod nord af Søllerød Sø, mod vest af Geels Skov og med øst
af Søllerød By.

Både kistegrave og urnegrave er anlagt i
græs uden afgrænsning mellem de enkelte
gravsteder. Græsset bliver vedligeholdt af
kirkegården, og der er obligatorisk ren- og
vedligeholdelse, se s. 13.

Kirkegården er opdelt i 20 afdelinger og
består af henholdsvis kiste- og urnegravsteder og af forskellige fællesgrave, herunder kiste- og urnefællesgrav samt fællesgrav til døve og abortfællesgrav.

Blomster og beplantning
På gravstederne, nr. 1–16 og nr. 31–487 må
du ikke foretage nogen form for beplantning,
men du må gerne plante etårige blomster
foran gravstenen og sætte afskårne
blomster i plastikvaser.

Afd. 101, 102, 103 og 104 – kiste- og urnegravsteder

Afdeling 101 ligger omkring kirken og er kirkegårdens ældste og rummer en del historiske kiste- og urnegravsteder. Her er obligatorisk ren- og vedligeholdelse og derudover
gælder ingen særlige bestemmelser.
Afdeling 102 består af traditionelle gravsteder, og ligger på skråningen langs Hulvejen mod Søllerød Sø.
Afdelingerne 103 og 104 er beliggende på
terrasser og består af traditionelle gravsteder samt et mindre antal urnegravsteder
På nogle afdelinger og enkelte gravsteder
gælder der særlige bestemmelser til obligatorisk ren- og vedligeholdelse, se hvilke
afdelinger og gravsteder på kortet, s. 22, og
læs mere om dette s. 13.
Afd. 105 – kiste- og urnegravsteder anlagt i
græs

Afdeling 105 er hovedsageligt udlagt til kistegravsteder, og på disse gravsteder består
beplantningen fortrinsvis af rhododendron.

På gravstederne, nr. 17–31 må du kun plante
etårige blomster umiddelbart bagved
gravstenen.
På gravstederne, nr. 48-513 må du ikke
sætte planter eller potteplanter på gravstenen, i græsset eller i granitvasen, men du
må gerne sætte afskårne blomster i den tilhørende granitvase samt lægge vinterpuder
fra november måned. Ved erhvervelse eller
fornyelse betaler du en årlig leje af den obligatoriske granitvase.
Udsmykning der ikke overholder ovennævnte regler vil blive fjernet af kirkegården.

Gravsten
På gravstederne, nr. 1–16 og nr. 31–487 må
der kun anbringes natursten.
På gravstederne, nr. 17–31 er det kun tilladt
at lægge en gravsten i plan med græsset i
størrelsen H 70 x B 60cm, og inskriptionen
skal være udført med indhugget skrift.
På gravstederne, nr. 488-513 må du kun
anbringe gravsten af rød wånga granit størrelsen H 40 x B 50cm, og inskriptionen skal
udføres med indhugget skrift.
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Afd. 106, 108, 112, 113, og 120 - kistegravsteder

På alle afdelinger er der udlagt kistegravsteder. På afdeling 112 og 120 er gravstederne anlagt i græs, i afdeling 106 er
gangene adskilt af brede bøgehække.
På nogle afdelinger og gravsteder gælder
obligatorisk ren- og vedligeholdelse, se
hvilke afdelinger og gravsteder i notits ved
kortet, s. 22, og læs mere om dette s. 13.
Derudover har nogle af disse afdelinger
særlige bestemmelser, der omtales i det følgende. For de øvrige henviser vi til vedtægterne, s. 5.

Beplantning
På afdeling 112, gravsted nr. 1 - 178, skal
beplantningen holdes inden for en linje af
2,5m fra nærmeste gangsti og må ikke overstige 50cm. I samme afdeling, gravsted nr.
179 - 311, skal beplantningen holdes inden
for en linje af 1,25m fra nærmeste gangsti,
og må ikke overstige 50cm i højden.
På afdeling 120, gravsted nr. 045 - 258, skal
beplantningen holdes inden for en linje af
1,25m fra nærmeste gangsti, og må ikke
overstige 1m i højden.

Gravsten
For hele afdeling 120 og for specifkke gravsteder på afdeling 112, nr. 1 – 178 gælder, at
du må anbringe natursten og liggesten af
maks. H 60cm og liggende natursten på afd.
112, nr. 179 – 311 af maks. H 30cm.

Afd. 107 - urnegravsteder

Afdeling 107 består udelukkende af urnegravsteder. Her gælder obligatorisk ren- og
vedligeholdelse, læs s. 13.

Beplantning og blomster
På gravstederne, nr. 1–48 er det kun tilladt at
plante etårige blomster umiddelbart foran
gravstenen.
På gravstederne, nr. 49–80 må du kun plante
etårige blomster umiddelbart bagved gravstenen og lægge vinterpuder fra november
måned.
På gravstederne, nr. 81-143 må du ikke
foretage beplantning af nogen art, men du
må gerne lægge afskårne blomster på gravstenen og vinterpuder fra november måned.

Gravsten
På gravstederne, nr. 1-48 må du anbringe en
opretstående gravsten på H 65 x B 42 cm.
Der skal foretages en støbning af gravstenen,
så den står forsvarligt.
På gravstederne, nr. 49-80 må du anbringe
en liggende gravsten i størrelsen H 65 x B 42
cm, og inskriptionen skal være udført med
indhugget skrift.
På gravstederne, nr. 81–143 må du anbringe
en liggende gravsten af typen rød øland i
størrelsen H 24 x B 36 cm.
Afd. 109 - børnegravsteder

Afdelingen benyttes udelukkende til begravelser af børn. Græsset bliver vedligeholdt af
kirkegården, og der er obligatorisk ren- og
vedligeholdelse, se s. 13. Det betyder, at du
betaler for vedligeholdelsen af gravstedet for
hele den periode, som gravstedet erhverves
og fornyes til.
Afd. 110 - anonym urnefællesgrav

Denne afdeling er til anonyme urnenedsættelser, og vi henviser til afsnittet om fællesgrave, s. 11, hvor du kan læse om bestemmelser i relation til fællesgrave.
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Afd. 111 – kistegravsted, urnefællesgrav, fællesgrav til døve og abortfællesgrav

Afdelingens gravsteder er anlagt i græs. Den
midterste del består af urnegravsteder, der
er omkranset af kistegravsteder. Her gælder
obligatorisk ren- og vedligeholdelse, læs
mere s. 13. På afdelingen fndes en anonym
urnefællesgrav, der blev benyttet indtil 1990.
Endvidere er der en fællesgrav for døve, et
område der benyttes som anonym kistefællesgrav, samt et område der benyttes til
abortfællesgrav, læs mere om bestemmelser
i relation til fællesgrave, s. 11.
Afd. 114 og 117 – kistegravsteder og kendt
urnefællesgrav

Afdelingerne består af kistegravsteder og en
kendt urnefællesgrav på afdeling 114, hvor
de enkelte gravpladser er afmærket. Den
kendte urnefællesgrav benyttes ikke
længere.

fornyes til, forudbetaler for græssets vedligeholdelse af kirkegården, læs evt. mere på
s.13.

Beplantning, blomster og gravsten
Når gravstederne er anlagt på et græsareal,
må du ikke sætte planter eller potteplanter
hverken på gravstenen, i græsset eller i granitvasen. Den eneste form for tilladte
udsmykning, er afskårne blomster i den tilhørende granitvase og vinterpuder fra
november måned. Når du erhverver eller
fornyer et gravsted, forudbetaler du en årlig
leje af den obligatoriske granitvase.
Udsmykning, der ikke overholder ovennævnte regler vil blive fjernet af kirkegården.
På gravstederne må du kun anbringe en
gravsten af rød wånga granit i størrelsen
H 40cm x B 50cm, og inskriptionen skal
udføres med indhugget skrift.
Afd. 121 (”Birkelunden”) - urnegravsteder
anlagt i skovbund

Afdelingen består udelukkende af urnegravsteder på 1,5m2 med plads til 4 urner, og der
gælder følgende særlige bestemmelser:

Gravstederne på 1,5m2 er udlagt i den
naturlige skovbund med birketræer uden
afgrænsning mellem gravstederne. Der er
obligatorisk vedligeholdelse (se s. 13) og
skovbunden vedligeholdes af kirkegården.

Beplantning og blomster
På gravstederne må du kun plante etårige
blomster umiddelbart bagved gravstenen,
samt afskårne blomster i plastik vaser. Det er
desuden tilladt at lægge vinterpuder fra
november måned.
Gravsten
På gravstederne må du kun anbringe en liggesten af granit, sandsten eller ølandssten i
størrelsen H 65 x B 42cm.

Beplantning, blomster og gravsten
Når gravstederne er anlagt i skovbunden, må
der ikke foretages nogen form for
beplantning, hverken potteplanter eller granpyntning. Dog må du gerne sætte afskårne
blomster i de opsatte plastkræmmerhuse på
afdelingen og vinterpuder fra november
måned. Udsmykning der ikke overholder de
ovennævnte regler vil blive fjernet af kirkegården.

Her gælder desuden obligatorisk ren- og
vedligeholdelse, læs mere s. 13.

På gravstederne må du kun anbringe ubehandlet natursten i størrelsen maks. H 60cm
x B 50cm med indhugget skrift.

Afd. 115 - urnegravsteder

Afd. 116 - urnegravsteder anlagt i græs

Gravstederne er på 1m2 beregnet til to urner,
udlagt som græsplæne uden afgrænsning
mellem de enkelte gravsteder. Der er obligatorisk vedligeholdelse, hvilket betyder at du i
hele den periode gravstedet erhverves eller
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Vedbæk Kirkegård

* Obligatorisk ren- og vedligeholdelse
gælder for:
hele afdeling 209, 211, 212 og 215 samt på alle
urnegravsteder og de specifkke kistegravsteder
afd. 201, nr. 1–70, og 304–387
afd. 202, nr. 1–63
afd. 205, nr. 1–12
afd. 206, nr. 217–246
afd. 207, nr. 1–24
afd. 208, nr. 221–249
afd. 210, nr. 181–207
Læs evt. mere på s. 13 om obligatorisk ren- og
vedligeholdelse.
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Vedbæk Kirkegård er opdelt i 16 afdelinger,
med henholdsvis kendte og anonyme kistegravesteder, urnegravsteder og fællesgravsteder. Derudover er der en enkel afdeling
med børnegravsteder.

potteplanter hverken på gravstenen eller i
vedbend beplantningen. Den eneste form for
tilladte udsmykning er afskårne blomster i
plastik kræmmerhuse. Det er dog tilladt at
lægge vinterpuder fra november måned.

Afd. 201 – kiste- og urnegravsteder

Gravsten
Gravstenen skal være af samme type og form
som de nuværende, det vil sige udformet
som blade på en blomst, og inskriptionen
skal være udført ved sandslibning.

På gravstederne, nr. 304 - 387, (plænen foran
Vedbæk kirke) erhverves gravstederne for
minimum 40 år. og her skal du betale for
obligatorisk renholdelse for hele den periode
som gravstedet erhverves/fornyes til, læs evt.
mere under afsnittet, Obligatorisk ren- og
vedligeholdelse, s.13.

Blomster, beplantning og gravsten
Kirkegården etablerer en plantekumme af
natursten foran gravstenen. I kummen må du
gerne sætte lave etårige planter, samt
buketter i vaser. Der må ikke plantes udenfor
kummen.
Du må kun opsætte natursten.
Urnegravsteder udformet som blomst

Gravstederne, nr. 551-580 på 1m2 er til urner
og udlagt som græsplæne uden afgrænsning
mellem de enkelte gravsteder. Kirkegården
vedligeholder græsset, og du betaler for
denne vedligeholdelse for den periode, gravstedet erhverves eller fornyes til.

Blomster og beplantning
Bundbeplantningen af vedbend må ikke
fjernes. Du må ikke foretage nogen form for
tilplantning, du må ikke sætte planter eller

Udsmykning der ikke overholder ovennævnte
regler vil blive fjernet af kirkegården.
Urnegravsteder anlagt i græs

Der er urnegravsteder i græs på følgende
gravsteder:
Afd. 201 nr. 250 til 276
Afd. 203 nr. 176 til 185
Afd. 204 nr. 300 til 312
Afd. 209 nr. 1 til 38
Afd. 214 nr. 301 til 332
Gravstederne er på 1m2 beregnet til to urner
er udlagt som græsplæne uden afgrænsning
mellem de enkelte gravsteder. Græsset vedligeholdes af kirkegården, og denne vedligeholdelse forudbetales for hele den periode
som gravstedet erhverves/fornyes til.

Blomster, planter og gravsten
Du må ikke sætte planter eller potteplanter
hverken på gravstenen, i græsset eller i granitvasen. Den eneste form for udsmykning du
må sætte er afskårne blomster i den tilhørende granitvase. Det er dog tilladt at lægge
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vinterpuder fra november måned. Ved
erhvervelse og fornyelse betaler du en årlig
leje af den obligatoriske granitvase.
På gravstederne må du kun anbringe
gravsten af rød wånga granit størrelsen H 40
x B 50cm, og indskriften skal udføres med
indhugget skrift.
Udsmykning der ikke overholder ovennævnte
regler vil blive fjernet af kirkegården.
Afd. 202 – kistegravsteder og børnegravsteder

Afdelingen er anlagt samtidig med afdeling
201, og er udlagt som kistegravsteder. Der er
et afsnit som anvendes til begravelser af
børn.
Afd. 203, 205, 206, 207, 208, 210, 213 og 214 –
kiste- og urnegravsteder

Gravstederne som vender ud mod banen har
obligatorisk ren- og vedligeholdelse, og vi
henviser til side 13.
Afd. 204 – kiste- og urnegravsteder

For afdeling 204 gælder særlige bestemmelser for bestemte gravsteder i græs, læs i
det følgende. For de øvrige gravsteder henviser vi til vedtægterne for Rudersdal Kirkegård, s. 5.
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Afd. 204 – urnegravsteder anlagt i græs

I afdeling 204, nr. 218-260 gælder der særlige
bestemmelser for gravstederne nr. 218 – nr.
260. Her skal alle gravsteder holdes tilsået
med græs uden afgrænsning mellem gravstederne, og græsset bliver vedligeholdt af
kirkegården.

Blomster og beplantning
På gravstederne må du kun plante etårige
blomster umiddelbart bagved gravstenen,
samt afskårne blomster i plastik vaser. Det er
ligeledes tilladt at lægge vinterpuder fra
november måned.
Gravsten
Gravstenen skal være liggende i plan med
græsset af størrelsen B 40 x H 30cm. Stenen
skal være rød Wånga granit, og inskriptionen
skal udføres med indhugget skrift.
Afd. 209 – anonym urnefællesgrav, og urnegravsteder anlagt i græs

Her planlægges en ny afdeling til anonym
urnefællesgrav.
Gravstederne på 1m2 til to urner er udlagt
som græsplæne uden afgrænsning mellem
de enkelte gravsteder. Der er obligatorisk
vedligeholdelse, hvilket betyder at du i hele
den periode gravstedet erhverves eller

fornyes til, forudbetaler for græssets vedligeholdelse af kirkegården, se s. 13.

Beplantning og blomster
Da gravstederne er anlagt i græs, må du kun
sætte afskårne blomster i den tilhørende
granitvase og vinterpuder fra november
måned, men ikke planter eller potteplanter
hverken på gravstenen, i græsset eller i granitvasen.
Når du erhverver og fornyer gravstedet,
betaler du samtidig for en årlig leje af den
obligatoriske granitvase.
Afd. 211 - urnegravsteder

Afdelingen, der er beliggende ud mod
Enrumdammen, består udelukkende af
urnegravsteder med særlige bestemmelser
for beplantning.
Du må gerne sætte planter, men de skal
holdes inden for en linje af 0,75m fra nærmeste gangsti, og må ikke overstige 0,8m.
Afd. 212 – anonyme kistefællesgrave og kistegravsteder anlagt i græs

Afdelingen er beliggende i forlængelse af
afdeling 211. Her gælder ingen særlige
bestemmelser, og vi henviser til Vedtægterne, s. 5.

Afd. 215 - urnegravsteder i skovbund

Gravstederne på 1,5m2 er udlagt i den
naturlige skovbund uden afgrænsning
mellem gravstederne. Skovbunden bliver
vedligeholdt af kirkegården, og der er obligatorisk vedligeholdelse, læs evt. mere på dette
på s. 13.

Blomster, beplantning og gravsten
Du må gerne sætte blomster i blomsterbægre og vinterpuder fra november måned.
Dog må du ikke foretage nogen form for
beplantning. Udsmykning der ikke overholder dette, vil blive fjernet af kirkegården.
Gravsten
På gravstederne må du kun anbringe
gravsten af Halmstad granit, spaltebrændt i
størrelsen H 60cm x B 50cm udført med indhugget skrift.
Afd. 220 – anonym urnefællesgrav

Denne afdeling er til anonyme urnenedsættelser, og vi henviser til afsnittet om fællesgrave, s. 11. Under de Særlige Bestemmelser kan du desuden læse om ren- og
vedligeholdelse, hvor du må sætte blomster
på en fællesgrav mv.
Fra medio 2010 vil det kun være muligt at
nesætte pårørende til allerede nedsatte personer på afdelingen.
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Om kirkegårdene i Rudersdal Kommune

Assistens og Søholm Kirkegårde

I 1864 blev Assistens Kirkegård anlagt som
assisterende kirkegård til Birkerød Gamle
Kirkegård, og bestod af syv afdelinger (afd.
301-307). Den 8. september 1966 besluttede
Birkerød Byråd, at kirkegården skulle
udvides med afdeling 308. Endnu en udvidelse af kirkegården skete den 27. september 1985, da afdeling 309 og 310 blev
anlagt og indviet af sognepræst J. SchwartzNielsen den 27. september 1985.
På kirkegården er der opført et mindre kapel.
I midten af 1940érne opstod der et behov for
at udvide Assistens Kirkegård og på baggrund af en henvendelse fra kirkeudvalget
for Birkerød erhvervede sognerådet i 1945
den lille gård Søholm. Af gårdens jord blev
ca.10.000 m2 anvendt til en ny kirkegård,
”Søholm Kirkegård”, der består af afdelingerne 401-404 og 404F.
Søholm Kirkegård er projekteret af havearkitekt Svend Hansen, arkitekt Sv. O. RoloffNielsen og kommuneingeniør Poul C. J.
Larsen, og den blev anlagt i 1947-48. Kirkegården blev indviet den 29. januar 1949 af
pastor Melbye.
Birkerød Kirkegård

Birkerød kirkegård (tidligere Birkerød Gl. Kirkegård) er opført i 1100-tallet. Kirkegården
antages at stamme fra samme tidsperiode.
Birkerød kirkegård var langt op i tiden det
eneste sted, sognets indbyggere kunne blive
begravet.
Birkerød Kirkes kor og skib blev opført i
1100-tallet. Bygningen blev udvidet i 12-1300
tallet, og i 1475-1525 kom tårnet og våbenhuset til, og skibet fk hvælv. Det er fra denne
periode, kalkmalerierne stammer. De regnes
for nogle af landets fneste, og her hænger
også de lænker, som fastholdt den kendte
Birkerød præst, Henrik Gerner under hans
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fangenskab på Kronborg Slot under Svenskekrigene. Uden for kirken kan man se Johs.
Kraghs statue af Henrik Gerner (afsløret
1917).
På grund af vanskelige jordbundsforhold på
stedet og ændrede begravelsesskikke i samfundet vedtog man i det daværende Byråd i
Birkerød Kommune i 1994 en renoveringsplan udarbejdet af landskabsarkitekt
Knud Lund-Sørensen. Renoveringsplanen
skulle forbedre kirkegårdens fremtidige
benyttelse og udseende, der undergår en
løbende forandring.
Planen omfatter blandt andet beplantning af
nye asketræer og nye hække, der vil overgå
til at være Taks eller Buksbom. For at understrege højdeforskellen bliver hækkene
klippet i forskellig vandret højde. Kirkegårdens buske bliver enkeltstående af stedsegrønne planter som taks, buksbom eller
lignende i forskellige former og varierende
størrelser. Græsset imellem gravstederne
bliver kun afbrudt af sidestier med perlestensbelægning.
I umiddelbar nærhed af kirken ligger Birkerød Sognegård, med en moderne tilbygning tegnet af arkitekt Ole Gullits, opført i
2004.
Se mere på www.birkeroedsogn.dk
Høsterkøb Kirkegård

Den 11. december 1930 blev et ønske fra
beboere i Høsterkøb og Sandbjerg om anlæg
af en kirkegård ved Høsterkøb kirke
behandlet i Birkerød Sogneråd, og den 10.
september 1931 besluttede sognerådet at
købe ca. 1,5ha af Frihedsskoven til en kommunal kirkegård. Høsterkøb Kirkegård blev
herefter anlagt i 1932 efter en plan udarbejdet af kommunegartner G. N. Brandt og
kgl. skovrider A. Holten. Samtidig blev et
kapel opført, tegnet af arkitekt A. P. Christensen.

Høsterkøb kirkegård er særegen ved at være
en af de få skovkirkegårde, der fndes i
Danmark. Den er domineret af skoven med
høje bøgetræer, og årstidernes skift giver
kirkegården en vekslende karakter.
Bestanden af gamle og unge bøgetræer og
vegetationen i skovbunden vedligeholdes af
Rudersdal Kirkegårde. Hovedstierne mellem
afdelingerne på kirkegården er grusbelagte,
mens de mindre stier har en belægning af
grus/knust tegl blandet med vedfis.
Se mere på www.birkeroedsogn.dk
Søllerød Kirkegård

Den enestående smukke Søllerød Kirkegård
skråner ned mod Søllerød Sø. Den oprindelige kirke er opført i 1100-tallet. I mere end
700 år var det den eneste kirke i det store
sogn, der strakte sig fra Furesøen i vest til
Øresund i øst.
Selv om Søllerød Kirke gennem årene har
undergået mange ændringer, senest 2008,
har den bevaret den gamle landsbykirkes
nærhed og hygge. Den er en eftertragtet
bryllupskirke – idyllisk beliggende som den
er, ved gadekæret med Præstegården, Søllerød Kro og Museet i den gamle Mothsgård
som nærmeste naboer.
Sognegården, der er tegnet af Inger og
Johannes Exner, blev taget i brug i 1993 og
blev samme år udmærket med Søllerød
Kommunes Arkitekturpris. Sognegården er
en seværdighed i sig selv. Selv om det har
været en vanskelig opgave at placere den
store, moderne bygning i det følsomme,
gamle landsbymiljø, er det i dag åbenbart, at
det avancerede byggeri udgør et smukt sammenbindende element i området.

Vedbæk Kirkegård

Vedbæk Kirkegård der beliggende mod vest
afgrænses af kystbanen og stiforbindelsen
mellem Klampenborg og Vedbæk, og mod
øst af Enrumskoven og Enrumdammen.
Vedbæk Kirke er bygget i 1871 og ligger op til
kirkegården. Kirken blev opført på en grund
skænket af godsejer Christian DanneskjoldSamsøe, ejer af ejendommen Enrum, efter at
Edward Julius Hvidt, ejer af Bakkehuset,
havde påtaget sig at bekoste kirkebyggeriet.
Kirken er tegnet af arkitekt F. V. Tvede og er
en tro kopi af samme arkitekts kirkebyggeri i
Humlebæk.
Vedbæk Kapel, som i begyndelsen var den
korrekte betegnelse, blev oprindelig opført
som en annekskirke til Søllerød Kirke, og var
temmelig spartansk indrettet. Der knyttede
sig betingelser til kirkebyggeriet, f.eks. måtte
kirken aldrig udskilles fra Søllerød Sogn og
få egen præst. Der måtte heller aldrig
anlægges en kirkegård på stedet.
Som det ofte går, løb udviklingen fra de to
betingelser, hvor en af anstødsstenene var,
at en opdeling af Søllerød Sogn kunne
medføre en tilsvarende opdeling af kommunen, og det ønskede man ikke. Efter
endnu en periode med forhandlinger og tovtrækkerier, blev der endelig i 1923 gennemført en deling af Søllerød Sogn i to kirkesogne. D. 11. november 1923 tiltrådte
Vedbæk Kirkes første sognepræst, og i 1925
blev kirkegården anlagt.
Se mere på www.vedbaek-kirke.dk

Sognegården består af kirke- og kirkegårdskontor samt konfrmandstuer, ungdomslokaler, mødelokaler samt den store lyse sal,
der danner en fornem ramme omkring
menighedens møder og koncerter.
Se mere på www.soelleroedkirke.dk
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RUDERSDAL KOMMUNES KIRKEGÅRDE
Kirkegårdskontoret
Søllerød Sognegård
Søllerødvej 13
2840 Holte
Tlf. 46 11 24 90
Fax 45 56 10 51
Mail ruki@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
Åbningstid
Mandag–torsdag kl. 10-14
Fredag kl. 10-13
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