
Beskrivelse af ydelser som Frederiksberg Kommune kan tilbyde i årets løb 
 
Der kan indgås aftale om årlig afregning, eller en forudbetalt flerårig vedligeholdelsesaftale. En flerårig aftale 
skal som minimum vare i 5 år og omfatte gravstedets renholdelse.  
 

Renholdelse 
 

 Hvis gravstedet har været dækket med gran fjernes denne. 

 I perioden april – oktober foretages tilsyn ca. hver 3.-4. uge hvor gravstedet luges og rives over. 
Derudover foretages ugentlig tilsyn for visne buketter.  

 I perioden november – marts foretages månedlig tilsyn for visne buketter.  

 Hækklipning.  

 Beskæring efter anmodning.  

 Pålægning af perlesten, hvis det er tiltrængt. Derimod er pålægning af jord  eller gødning ikke iberegnet 
betalingen. 

 

Vanding 
 
Ikke daglig, men i tørre perioder så ofte, det skønnes nødvendigt.  
 

Blomsterpyntninger (skiftende efter årstiderne og buketter til mindedage) 
 

 Til påske: Påskeliljer i potte udsættes inden helligdagene. 

 April-maj: Stedmoder og andre forårsblomster. 

 Juni-august: Frøbegonier, knoldbegonier, pelargonier, ageratum, lobelier og andre sommerblomster. 

 September-oktober: Krysantemum og eventuelt nedlægning af hyacint-, tulipan- krokus- og andre 
blomsterløg. 

 Jul: Udsætning af juletulipaner umiddelbart før juleaften. 
 

Granpyntning 
 
Arbejdet påbegyndes i november og kan for den enkelte grav bestå i: 

 Pålægning af udklippede grene af nordmandsgran, hvor enten 2/3 af gravstedet dækkes (gran 
almindelig) eller hele gravstedet (gran almindelig overalt) 

 Pålægning af udklippede grene af nordmandsgran suppleret med fyr og nobilis, hvor enten 2/3 af 
gravstedet dækkes (gran ekstra) eller hele gravstedet (gran ekstra overalt) 

 
Du skal selv sørge for at fjerne udlagt granpyntning på gravstedet, hvis der ikke er aftale med Frederiksberg 
Kommune om renholdelse på gravstedet. 
 

Urnehaller 
 
Også i urnehaller påtager kirkegården sig pyntning med årstidens blomster. 
 

Beplantningsfornyelse 
 
Aftale om fornyelse af udgåede planter på gravstedet kan kun 
indgås som en forudbetalt flerårig vedligeholdelsesaftale. 
 

Indgåelse af aftale 
 

For at indgå aftale om vedligeholdelse af gravstedet, skal du 
kontakte Vej, Park og Miljø. 

 


