Opgørelse over afgjorte sager vedrørende urnenedsættelse på privat ejendom samt afgjorte sager vedrørende deling af aske
ÅR
2017
1/1 - 31/12

Tilladelser til
Afslag på
urnenedsættelse ansøgninger om
på privat
urnenedsættelse på
ejendom
privat ejendom

TOTAL

47

Helsingør

Eventuelle
bemærkninger

4

Tilladelser
til deling af
aske

Afslag på
ansøgninger
om deling af
aske

96

6

1

24

3

København

1

18

Roskilde

15

1

Lolland-Falster

2

1

Fyn

4

Haderslev

1

Afslag på grund af
grundens størrelse.

Eventuelle
bemærkninger

6

Aarhus

6

Bemærkninger i
øvrigt

3

+ 1 under behandling.
4 afslag ændret til
tilladelse efter fornyet
ansøgning.

11

For så vidt angår
”tilladelser i øvrigt”, er
der i to tilfælde givet
tilladelse til at flytte en
urne fra en privat ejendom
til en kirkegård.

2

8
1

Heraf 1 betinget
tilladelse – forudsætter
tilladelse til spredning af
aske over åbent hav i
udlandet.

5

2 ligflytninger.

4
9

Afslag i
øvrigt

3

Ribe
Viborg

Tilladelser i
øvrigt

1

Da matriklen ikke
opfyldte arealkravet
på min. 5.000 m2,
blev der givet afslag.

3

1

Afslag givet til brug af
aske i smykke.

9

2

Afslag til at opbevare
død persons aske i
smykke.

1 ligflytning.
1 flytning af
urne fra privat

2 ligflytninger.

Afslag, da opgravning er
begrundet i ønske om
obduktion uden beviser
for en forbrydelse.

KM stadfæstede
afgørelsen.

Afslag til spredning over grund til
et gravsted.
kirkegård.

Afgørelse påklaget til
KM. Afventer afgørelse.

Tilladelse til deling af
asken i tre (nedsættelse
på kirkegård i DK,
nedsættelse på kirkegård
i Sri Lanka samt
spredning over åbent
hav).

Afslag, da flytning af
barnelig skyldtes ændret
bopæl for forældrene.

Tilladelse til deling af
asken i tre (nedsættelse
på kirkegård i DK,
nedsættelse på kirkegård
i Litauen samt Canada).

Aalborg

8

11

1*

* Afslag på ansøgning om
omdannelse af aske til
smykke.

