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Vedtægter

for

Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov

Randers Kommune

Ejerforhold og administration

§1
Denne vedtægt gælder for Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov, beliggende i Lykkeshøj Skov, på 
en del af matr. Nr. 11h, Kristrup by, Kristrup. Søndre Skovmindeplads i Lykkeshøj Skov ejes af Randers 
Kommune.

§2

Kommunalbestyrelsen i Randers Kommune bestyrer Søndre Urnebegravelsesplads. 
Urnebegravelsespladsen administreres af Randers Kommunes kirkegårdskontor.

§3

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med urnebegravelsespladsen. Den daglige drift og vedligehold varetages 
af Randers Kommune, Miljø og Teknik.

§4

Alle, der ønsker det, kan erhverve en urnegravplads på Søndre Urnebegravelsesplads, så længe der er 
ledige pladser.

§5

Indbyggere i Randers Kommune er sikret ret til bisættelse i urnebegravelsespladsen. Til det formål 
reserveres til enhver tid 300 pladser på urnebegravelsespladsen.
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Urnebegravelsespladsen

§6

Urnebegravelsespladsen udgør et areal på 2600 m2 beliggende i Lykkeshøj Skov, Randers Kommune med 
mulighed for udvidelse, såfremt der opstår behov derfor. Urnebegravelsespladsen er uindviet jord, hvor 
urner fra alle trosretninger kan blive nedsat.

§7

Der er offentlig adgang til urnebegravelsespladsen. Der skal tilstræbes sømmelig opførsel ved færdsel på 
urnebegravelsespladsen. Randers Kommune, Kirkegårdskontoret fører protokol og kort over 
urnebegravelsespladsen samt tilsyn i forbindelse med urnenedsættelser. 

Urnegravsteder

§8

Urnegravstederne udlægges som anonyme gravsteder på 0,25 m2. (0,5m x 0,5m)

Urnegravstederne kan ikke reserveres.

Fredningsperioden er 10 år. 

Urnegravsteder kan ikke fornys.

Urneflytning fra urnegravpladsen kan kun ske efter forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 

§9

Der må i alle tilfælde kun nedsættes én urne i hvert urnegravsted.

§10

Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af 
urnegravstedet.

Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende. 

§11

Kommunalbestyrelsen afgør, hvor der kan erhverves urnegravsteder.
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Urnenedsættelser

§12

Urner nedsættes, således der er minimum 50 cm fra jordens overflade til urnens øverste del.

Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.

Der må ikke nedsættes aske uden urne.

Urner nedsættes med marginal gravning og indvirkning på skoven.

§13

Der er mulighed for overværelse af urnenedsættelse på Søndre Urnebegravelsesplads. Det er 
kirkegårdskontoret, der fastsætter tidspunkt for nedsættelsen samt hvor urnen skal nedsættes, herunder 
hvilket nummer urnen tildeles.

Betaling 

§14

Betaling for urnebegravelsespladsens ydelser sker i henhold til det enhver tid gældende takstregulativ for 
urnebegravelsespladsen. 

Ansvar

§15

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for oprydning på Urnebegravelsespladsen samt opretning af skader 
som følge af naturbegivenheder, hærværk og lign. 

Klage

§16

Klager vedrørende urnebegravelsespladsen afgøres af kommunalbestyrelsen.

Særlige bestemmelser

§17

Denne vedtægt tinglyses på matr. 11h, Kristrup By, Kristrup.

Påtaleberettiget er Randers Kommune (cvr.nr. 29189668).
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§18

Ændringer i nærværende vedtægt for Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov vedtages af byrådet i 
Randers Kommune og godkendes af Kirkeministeriet.

Randers Byråd den 3. februar 2020

Torben Hansen Jesper Kaas Schmidt

Borgmester                         Kommunaldirektør

Godkendt af Kirkeministeriet

den 10. februar 2020


