
 

Side 1 opdateret juni 2019. 

 

Sct. Olai Kirkegård, Kirkegårdsforvaltning 
Esbern Snaresvej 15, 4400 Kalundborg 

Tlf. 59 51 27 85 Åbningstider: man. - tors.  10.00 – 14.00 
 

 

Gravsted: _______________________ 

  

Regler ved valg af anonym kistegravplads udlagt i 

skovbundsstauder  afd. G 
 

Ved erhvervelse af anonym kistegravplads udlagt i skovbundsstauder, skal 

man være indforstået med, at der er servitut på området. 

 

Området fremstår som en helhed med forskellige skovbundsstauder. Derfor 

må gravstedsejer ikke plante, lægge løg, blomster og gran mm. Der henvises 

til den store blomsterplads. 

 

Hvis reglerne ikke overholdes, fjerner kirkegårdspersonalet det uønskede. 

 

Fredningstiden er 30 år. Hver gravplads indeholder plads til 1 kiste inden for 

fredningsperioden. Ved erhvervelse af gravplads for medlemmer af 

folkekirken, er erhvervelsen gratis. For ikke medlemmer betales efter 

kirkegårdens takster. Gravpladsen kan efter endt fredningsperiode ikke 

fornyes. 

 

Kirkegården varetager vedligeholdelsen af gravpladsen, som indbetales for 

en fredningsperiode. 

 

Der kan tilkøbes en mindesten på en af søjlerne på den store blomsterplads, 

det er valgfrit hvilken mindesten der vælges 

 

Pris for mindesten incl. Inskription         3.499,00 kr. 

Pris for 30 års vedligeholdelse            8.520,00 kr. 

  
 

 

 

 

Ovennævnte accepteres herved:   Med venlig hilsen  

     Steen Hendriksen 

__________________________   Kirkegårdsleder   

Dato Underskrift  
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Esbern Snaresvej 15, 4400 Kalundborg 
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Anmodning 

Om gravplads i den anonyme kistegrav i skovbundsstauder afd. G på: 

 

Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg 
 

Undertegnede anmoder herved på samtlige arveberettigedes vegne om 

anbringelse af kisten efter: 

Navn:     ____________________________________________________ 

Cpr. nr:       

 

i anonym kistegrav i skovbundsstauder på Sct. Olai Kirkegård afd. G. 

 

Jeg har fået oplysning om, 

 at ingen kan overvære begravelsen 

 at der ikke udstedes gravstedsbrev på gravstedet, 

 at gravstedet hjemfalder efter 30 års forløb og ikke kan fornyes, 

at anbringelsesstedet for kister nedsat i anonym kistegrav i 

skovbundsstauder ikke vil blive oplyst, 

                    (Lovgivningens bestemmelser om aktindsigt giver ikke 

pårørende krav på, at få udpeget anbringelsesstedet.) 

at der skal betales for begravelsen. 

at der er obligatorisk vedligeholdelse i 30 år.                                                              

 

 

Dette tiltrædes, den       /         20__ 

 

____________________________ 

 

Kan denne anmodning ikke tiltrædes, kan der henvises til de kendte 

kistegrave. 

Anmodningen skal følge dødsanmeldelsen til kirkegårdskontoret. 

                                       


