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Gravplassforvaltningen har ansvar for at kommunens
gravplasser fremstår som pene og velpleide. I tillegg steller vi
cirka 4 000 av kommunens nesten 30 000 graver.

Må graven ha et plantebed?
Det er ingen krav om å ha verken gravminne eller et plantebed på
en grav, men dersom det opprettes, har den som er ansvarlig for
graven plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler.
Plantebed som ikke stelles kan sås til av gravplassbetjeningen.

Hvor stort kan plantebed være?
Foran gravminnet kan det opparbeides et plantebed. Størrelse på
bedet avhenger av gravtype og gravminnets størrelse. Det kan ikke
plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over
plantebedet.

Kan jeg få hjelp til beplantning og stell?
Mange ønsker hjelp til å utføre stell av plantebedet for en kortere
eller lengre periode. Bærum kommune tilbyr stell, sommerblomster,
høstlyng og kranser. Se priser på neste side. Prisene justeres årlig.

Bruk av gravlys og/eller andre dekorgjenstander








Det er tillatt med lys og vaser i uknuselig materialer som er
plassert innenfor plantebedet.
Glass og fakler er ikke tillatt.
Batteridrevne lys må kastes i egen beholder for elektrisk avfall.
Kranser og annen pynt skal i sin helhet være komposterbart.
Grav eller plantebed kan ikke rammes inn.
Gravminnet kan ikke tildekkes med trekk eller lignende.
Les mer om dette i vedtektene på neste side.

Generell informasjon om gravplassene i Bærum finnes på våre
internettsider:
www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen
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Hva slags tjenester kan jeg bestille?
Sommerstell
Sommersesongen varer fra cirka 1. juni til 15. september.
Gravstell inklusiv sommerbeplanting – pris kr. 1125
 sommerblomster + stell og vanning av plantebedet
i sommersesongen
Gravstell – pris kr. 800
 stell og vanning av plantebedet i sommersesongen
forutsetter at ansvarlig for graven planter selv
Andre tjenester:
 høstlyng - per stykk
 mosekrans til allehelgensdag
 barkrans til jul

kr. 155
kr. 260
kr. 260

Hvordan kan jeg bestille?
Stell og andre tjenester kan bestilles av ansvarlig for graven.
Bestillingen kan gjøres elektronisk på våre internettsider
i perioden 1. januar – 1. april, eller ved å ta kontakt med
gravplassforvaltningen.
 epost: post@baerum.kommune.no
 telefon: 67 50 40 50

Hvordan skal jeg betale?
Faktura sendes til ansvarlig for graven hvert år i mars. Ordningen er
frivillig. Dersom faktura er betalt, sendes det automatisk ny faktura
påfølgende vår. Ubetalt faktura purres ikke.
Innbetalingen må være registrert innen 20. april for at tjenester
tilknyttet sommersesongen kan utføres.
Vennligst gi beskjed om eventuelle adresse- og navneendringer.
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Utdrag fra vedtekter for gravplassene og krematoriet
i Bærum kommune
§13. Plantebedet, plantemateriale og løse dekorgjenstander
13.1 Når graven er utstyrt med gravminne eller plantebed har
gravansvarlig rett og plikt til å vedlikeholde den grav de har ansvar
for. Arbeidet må skje i samsvar med gjeldende regler.
13.2

Foran gravminne kan det opparbeides et plantebed like bredt som
gravminnet og inntil maksimum 60 cm målt fra bakkant av
gravminnet. Grav eller plantebed kan ikke rammes inn.

13.3

Innenfor plantebedet er det anledning til å sette gravlys og/eller
blomstervase av uknuselig materiale. Bruk av fakler som gravlys er
ikke tillatt. Det er ikke anledning til å oppbevare dekorgjenstander
eller hageutstyr bak gravminnet.

13.4

Løse dekorgjenstander er gravansvarliges ansvar. Disse må ikke
være til sjenanse for andre eller til hinder/fare for driften av
gravplassene.

13.5

Beplantningen skal ikke overstige gravminnets høyde eller gå
utover plantebedet. Gravplassforvaltningen kan fjerne beplanting
som ikke er i følge vedtektene.

13.6

Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller til
pynting av grav skal i sin helhet være komposterbart. Bruk av
kjemisk ugressmiddel er ikke tillatt.

13.7

Plantebed som ikke ønskes beplantet skal tilsåes.

Revidert 08.12.2017

4

