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NÅR AVDØDE VAR BOSATT UTENFOR BÆRUM KOMMUNE 
PRISLISTE 2020 

 
Avdøde personer har rett til ny, tilvist fri grav i kommunen de bodde ved 
dødsfallet, jf. Gravferdsloven §6. Adressen i Folkeregisteret legges til grunn.  
Gravplassforvaltningen kan etter søknad gi tillatelse til at også personer uten 
bopel i kommunen gravlegges på gravplass i Bærum kommune.  
 
Gravferdsansvarlig har rett til å søke om ny grav på vegne av avdøde. 
Søknadsskjema ligger på hjemmesiden til Bærum kommune. 
 
Dersom søknaden innvilges, kreves det dekning av gravleggingsavgift og avgift 
som ved feste av grav i 20 år, i henhold til gjeldende priser.  
 
Dersom avdøde skal gravlegges i en grav familien har fra før, trenger man ikke 
søke, men ansvarlig for graven må gi skriftlig samtykke til gravleggingen. Ta 
kontakt med Haslum krematorium på 67 50 45 50 for mer informasjon. 

 
Priser når avdøde var bosatt utenfor Bærum kommune 

 

Leie av seremonilokaler på Haslum krematorium (45 minutter) 

Lille seremonirom, 60 plasser  Kr. 1 315 

Store seremonirom, 220 plasser Kr. 2 595  

Kremasjon 

Kremasjonsavgift Kr. 5 910 

Urne Kr.    470 

Gravleggingsavgift 

Urnegravlegging Kr. 1 665 

Kistegravlegging Kr. 6 230 

Festeavgift for 20 år (gjelder ved tildeling av ny grav) 

Enkel kistegrav   Kr. 7 200 

Ordinær urnegrav (plass til 4 urner)  Kr. 7 200 

Enkel urnegrav i navnet minnelund (plass til 1 urne) Kr. 1 800 

Livsledsager urnegrav i navnet minnelund (plass til 2 urner)  Kr. 3 600 

 
Dersom det innvilges grav i navnet minnelund, kommer dette i tillegg til 
gravleggingsavgift og festeavgift.  Se neste side for øvrige priser.  
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Kremasjon   
Kremasjonsavgift - avdød fra Bærum 2 630 

 - Kremasjonsavgift kister under 1 meter - avdød fra Bærum 1 315 

Salg av urne ved kremasjon 470 

Forsendelse av urne innenlands 645 

Overføring av aske til godkjent urne (urne er ikke inkludert)  650 

Feste/leie av grav   
Festeavgift - ordinær kiste- /urnegrav, per grav per år 360 

Festeavgift - ordinær grav i 10 år 3 600 

Festeavgift - dobbel kistegrav i 10 år 7 200 

Gravminne   
Gravminne i stein ferdig montert (Lommedalen) 6 985 

Flytting av gravminne 1 035 

Navnet minnelund   
Navneplate  - Steinsskogen / Lommedalen 1 765 

Inskripsjon på navneplate  1 625 

Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning  2 295 

sum  5 685 

Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (står i 40 år) Tanum 6 760 

Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning  2 295 

sum 9 055 

Ordinær grav med felles gravminne   
Navneplate, per stykk 1 765 

Inskripsjon på navneplate  1 625 

Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år 23 800 

                     sum ved første gravlegging 27 190 

  

Gravbeplantning og stell   
Gravstell (stell, luking, vanning juni - september) 855 

Gravstell med sommerblomster (inkludert stell, luking, vanning juni – september) 1190 

Høstlyng, per stykk 165 

Krans til allehelgensdag (mosekrans) eller krans til jul (barkrans) 270 

Utleie av undervanningskasse  585 

   
 


