BÆRUM KOMMUNE
GRAVPLASSFORVALTNINGEN

Steinsskogen gravlund
PRAKTISK INFORMATION
Ordinær urnegrav med fellesgravminne
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Våren 2007 ble det etablert ett felt med ordinære urnegraver med
fellesgravminne på Steinsskogen gravlund. Da dette har vært et
tilbud som har vist seg å være ettertraktet ble ytterlige to felt
etablert i 2013.
Dette tilbudet kombinerer en tradisjonell familiegrav med en grav som
er lettstelt, da gravplassavdelingen er ansvarlig for beplantning og stell
av graven.
Graven har fire plasser. Hver plass kan benyttes om igjen når det er
gått 20 år etter gravlegging.

Gravminne og beplantning
Gravfeltene er møblert på forhånd med store gravminner, hvor
graveier gis anledning til å montere skilt med avdødes navn. Ett
gravminne gjelder for fire graver, hver side av gravminnet tilhører en
grav. Bedet rundt gravminnet er ferdig beplantet. Besøkende kan ikke
selv plante ved gravstedet, men avskårne blomster eller gravlys tillates
ved gravminnets sokkel.

Steinsorter
Gravminnene er produsert i Norge av grå iddefjordsgranitt og svart
diabas. Plantefeltet er avgrenset med en kant i cortenstål.

Navneplate
Hver grav disponerer fire navneplater som er produsert i gull elokserte
aluminium. Navneplater kan benyttes enten til ett navn, symbol, dikt
eller ord.

Rettigheter og kostnader
Alle Bærums borgere har rett til en frigrav, det vil si at selve
gravleggingen og bruk av graven i 20 år er uten avgift. Grav med
fellesgravminne kan benyttes som frigrav, men ved hver gravleggging
må det betales for leie av andel på fellesgravminne, og fellesutgifter
som dekker beplantning, stell og vedlikehold av gravminne og
plantebedet.
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I tillegg kommer pris for hver navneplate med inskripsjon. Se egen
prisliste på hjemmesiden til Bærum kommune, eller ta kontakt med
oss for mer informasjon.

Tildeling av graven og signering av avtale
Gravferdsansvarlig kan avtale møte med driftsleder på kirkegården for
å få tildelt graven. Graveier signerer på en avtale der betingelser,
rettigheter og kostnader fremkommer.

Når kan urnen gravlegges?
Gravlegging av askeurne skal finne sted innen 6 måneder etter
dødsfallet. På Bryn kirkegård foretas urnegravlegging på noen fastsatte
dager og tider hele året. Gravferdsansvarlig vil få tilsendt mer
informasjon om dette noen uker etter dødsfallet.

Bestilling av tid for urnegravlegging
Deltagelse ved gravlegging av urnen er valgfritt. Det er
gravplassbetjeningen som sørger for det praktiske rundt gravleggingen.
Vår representant sørger for at graven lukkes.
Hvis du ikke ønsker eller ikke kan delta, kan urnen gravlegges i stillhet.
Du kan be om bekreftelse når urnen er gravlagt.
Eventuell medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn må etterlatte
ordne selv, men vi ber om at gravferdsansvarlig gir beskjed om dette
ved bestilling av gravleggingen.
For å avtale tid vennligst ta kontakt med Haslum krematorium på
telefon 67 50 45 50 mandag-fredag: 09.00 - 14.00.
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Generell informasjon om gravplassene i Bærum
finnes på våre internettsider:
www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen
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