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§ 1. FORVALTNING- OG DRIFTSANSVAR (jf. gpl. §23) 
Bærum kommune ved gravplassmyndigheten er ansvarlig for at kommunens 

gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover 

og regler.  

§ 2. DEFINISJONER 
Gravplass    

Samlebegrep for kirkegård og gravlund. 

 

Gravplassmyndighet  

Bærum kommune under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Bærum 

kommune, jf. gravplassloven med forskrifter. 

 

Fri grav  

Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det 

ikke betales festeavgift for i fredningstiden. 
 

Festet grav   

Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift. 

Festet kistegravsted  

To eller flere enkle kistegraver som er festet sammen. 

Urnegraver   

Grav hvor det kun gravlegges urner 

▪ ordinær urnegrav: 4 urneplasser (jf. gpf. § 14) 

▪ enkel urnegrav:     plass til 1 urne (finnes bare på minnelund) 

▪ dobbel urnegrav:     plass til 2 urner (finnes bare på minnelund) 
 

Kistegrav 

Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav 

kan det også gravlegges urner. 

▪ kistegrav enkel:  plass til 1 kiste 

▪ kistegrav dobbel dybde: plass til 2 kister over hverandre i samme grav 

▪ kistegrav liten:  kistegrav med redusert størrelse, inntil  

1 meter lengde (jf. gpf. §13) 

 

Fredningstid  

Tidsrom fra siste gravlegging til graven eller plass i graven kan gjenbrukes til ny 

gravlegging. 

 

Festeavtale   

Avtale om rett til bruk av grav mot betaling. 

 

Festetid   
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Den tid det inngås avtale om leie av en grav mot betaling av festeavgift. 

 

Fester   

Den som står som part i en festeavtale. 
 

Ansvarlig for grav  

Den som står som ansvarlig for en fri grav. 

Navnet minnelund  

Gravfelt med felles minnesmerke med navn og data på de som er gravlagt der. 

 

Unavnet minnelund  

Plassering av urnen er kjent. Pårørende kan delta ved urnenedsettelse.  

Det er ingen mulighet for navnepåføring.  

 

Anonym grav   

Grav hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten.  

Det er ingen mulighet for navnepåføring.  

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx  

 

§ 3.  FERDSEL OG ADFERD PÅ GRAVPLASSENE (jf. gpf. § 9) 
 

3.1  Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gpf. § 9-2.   
Bruk av motorkjøretøy krever tillatelse fra gravplassmyndigheten.   
All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt. 

3.2 Dersom gravplassen ønskes brukt til filminnspilling eller arrangement, må det søkes 
om tillatelse fra gravplassmyndigheten. Det kan settes vilkår for slike tillatelser. 

3.3 Følgende ordensregler gjelder: 

▪ Det skal vises hensyn ved gravferder. 

▪ Lek, sportsaktivitet, ridning, hundetrening, solbading, privat arrangement o.l. er 
ikke tillatt 

▪ Hunder skal føres i kort bånd (maks 2 meter) 

 

§ Ny ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx  

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
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§ 4.  RETT TIL GRAV (jf. gpl. § 6) 
 

4.1  Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav så   

   lenge graven blir tilvist.  

 

4.2   Ved tilvisning av ny kistegrav til avdøde bærumsborgere kan det reserveres en 

tilleggsgrav ved siden av graven som tas i bruk. Disse gravene utgjør da et 

kistegravsted. Det må betales festeavgift for den reserverte graven ved reservering 

4.3  Ny gravlegging i en festet grav eller gravsted utløser ikke rett til fri grav.  

4.4  Avdøde personer som ved dødsfall ikke hadde bopel i kommunen, kan etter godkjent 

søknad tilvises ny grav og gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravlegging 

og avgift som ved feste av grav betales.  

4.5  Gravplassmyndigheten avgjør på hvilken gravplass det kan tilvises ny grav. 

4.6  Ny grav på Haslum og Tanum kirkegårder er forbeholdt avdøde som ved dødsfallet 

hadde bopel i kommunen 

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (tidligere §§ 3 og 4).  

 

 

§ 5.  FREDNINGSTID (jf. gpl. § 8) 
 

Fredningstid er 20 år for både urnegraver og kistegraver.   

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver. 

§ 6. FESTE AV GRAV (jf. gpl. § 14) 
 
6.1   Når ny kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av mot   

        betaling av gjeldende avgift. Disse gravene utgjør da ett gravsted. 

6.2  Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 10 år. 

6.3  Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter 

siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra 

gravplassmyndigheten. 

6.4  I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen 

utgangen av de året det er festeforfall, faller graven eller gravstedet tilbake til 

gravplassen. 

6.5  Ingen kan gravlegges i et gravsted uten festerens/gravansvarliges samtykke.  

       Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan 

       innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging. 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
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6.6  Innbetalt festeavgift betales ikke tilbake 

6.7  Urnegraver kan ikke festes sammen. 

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (tidligere § 5) 

 

§ 7 OVERFØRING AV FESTE/ANSVAR FOR GRAV (jf. gpl. §§ 14, 16) 
 

7.1  Overføring av feste eller ansvar for grav skal godkjennes av gravplassmyndigheten 

7.2  Når en avdød person står som fester eller ansvarlig for en grav i Bærum kommune, 

skal dødsboet innen 6 måneder gi melding til gravplassmyndigheten om hvem 

ansvaret ønskes overført til. Hvis ingen er oppnevnt innen fristen, faller graven 

tilbake til gravplassen. 

7.3 Dersom avdøde skal gravlegges i en grav de selv er ansvarlig for, må graven få 

oppnevnt en ny gravansvarlig/fester før gravlegging kan finne sted  

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (tidligere § 6  p 6.3 flyttet, nytt p1 )  

 

§ 8  GRAVLEGGING (jf. gpl. § 12) 
 
8.1 Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr 

midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting av området etter 

gravlegging.  

 

§ 9 NAVNET OG UNAVNET MINNELUND (jf. gpf. §15a) 
 
9.1  Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på felles 

minnesmerke.  

 

 Kostnader til navnepåføring, andel av minnesmerke og stell betales, jf. gpl. § 21-2. 

 

Navn og data på den gravlagte kan bli stående inntil 40 år mot betaling.  

 

9.2  Ved gravlegging i unavnet minnelund er det ikke anledning til å oppføre navn og data 

på den gravlagte. 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
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9.3 Gravplassmyndigheten har ansvar for skjøtsel og vedlikehold av minnelunden.  

Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt, sette blomster eller andre 

gjenstander på selve graven.  

Det kan settes ned avskårne blomster og tennes gravlys, på sted anvist av 

gravplassmyndigheten. Gravlykter og vaser må være av uknuselig materiale 

Minnelunden ryddes regelmessig av gravplassmyndigheten for lys, visne blomster og 

andre gjenstander.  

9.4 I minnelund kan det ikke reserveres/festes en grav ved siden av. 

9.5 Enkel grav i unavnet og navnet minnelund kan ikke festes etter fredningstidens utløp. 

Dobbel grav kan ikke festes etter fredningstidens utløp av gravlegging nummer 2. 

9.6 Navneoverføring til navnet minnelund tillates ikke. 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (ny p 9.4..) 

§ 10  GRAVMINNE (jf. gpf. §§ 20, 26) 
 

10.1 På kistegravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet. På et  

kistegravsted er det kun tillatt å sette opp ett gravminne. 

10.2  I de tilfellene der gravminnets tekstflate er full, tillattes det å snu gravminnet og ta i 

bruk baksiden, eller legge en enkel liggende navneplate i plantebedet. Navneplate 

skal godkjennes av gravplassmyndigheten. 

10.3 Liggende gravminne som plate eller ubearbeidet naturstein under 50 cm høyde kan 

delvis graves ned i bakken og legges på en singelseng, såfremt sikkerheten blir 

ivaretatt. 

10.4 Det er ikke anledning til å dekke til, bruke trekk eller lignende på eller over 

gravminnet. 

10.5 Gravplassmyndigheten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grav eller 

gravutstyr hverken ved naturhendinger, hærverk eller tyveri. Gravplassmyndigheten 

er heller ikke ansvarlig for skader på gravutstyr med mindre det er utvist uaktsomhet 

fra gravplassenes ansatte. 

10.6  Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand. 

(jf. gpf. §26) 

Gravminner som er i forfall, til sjenanse eller til fare, blir fjernet fra graven og kan 

etter 12 måneders oppbevaring bli destruert. 

10.7 Gravminner som har stått uten eier i 12 måneder eller mer, kan bli tatt bort og 

destruert 

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (ny p 10.6, p 10.7 flyttet fra §6.3..) 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
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§ 11  GODKJENNING AV GRAVMINNE OG FASTMONTERTE 
DEKORGJENSTANDER (jf. gpf. § 25) 

 

11.1  Gravminner, fastmonterte dekorgjenstander, navneplater og gravminnets fundament 

eller sokkel, regnes som del av gravminnet og skal godkjennes av 

Gravplassmyndigheten før montering på gravplassen. Det skal benyttes kommunens 

elektroniske søknadsskjema ved søknad.  

 

11.2  Godkjent gravminne kan monteres når gravplassmyndigheten har anvist plassering.  

Inntil gravminnet er satt opp, kan graven merkes med avdødes navn. 

11.3  Fastmonterte dekorgjenstander på gravminnet er tillatt i den utstrekning det ikke er 

til sjenanse for andre eller hinder/fare for driften av gravplassene. 

11.4  Fastmonterte dekorgjenstander som små fugler, figurer etc. montert på gravminnets 

topp må ikke stikke høyere enn 8 cm over toppen av gravminnet.  

11.5  Lykt skal plasseres inni eller foran på gravminnet, og skal være festet slik at den kan 

demonteres. Den skal plasseres minimum 15 cm over sokkel eller terreng, og skal 

ikke stikke ut over gravminnets kant i side eller høyde.  

11.6  Fastmonterte dekorgjenstander er til enhver tid gravansvarliges ansvar. 

11.7  Det er ikke anledning til å bruke fastmonterte dekorgjenstander i plantebedet. 

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (endret fra §§11 og 12) 

§ 12  PLANTEBEDET, PLANTEMATERIALE OG LØSE DEKORGJENSTANDER  
 
12.1  Når graven er utstyrt med gravminne eller plantebed har gravansvarlig rett og plikt til 

å vedlikeholde den grav de har ansvar for.  

 

12.2  Foran gravminne kan det opparbeides et plantebed like bredt som gravminnet og 

inntil maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet.  

 

12.3  Det er ikke anledning til ramme inn eller dekke grav, plantebed eller deler av det med 

hekk, dekorstein eller annet dødt materiale, herunder dekke eller erstatte plantebed 

med bedplate. 

12.4 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. 

12.5  Løse dekorgjenstander er gravansvarliges ansvar og må ikke være til sjenanse for 

 eller til hinder/fare for driften av gravplassene 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980


   

 9 

 

12.6  Beplantningen skal ikke overstige gravminnets høyde eller gå utover plantebedet.  

Gravplassforvaltningen kan fjerne beplanting som ikke er ifølge vedtektene. 

12.7  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. 

12.8  Plantebed som ikke ønskes beplantet skal tilsåes. 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (tidligere § 13……) 

 

§ 13 SÆRBESTEMMELSER FOR GRAVFELT OG GRAVMINNE (jf. gpf. kap. III) 
 

13.1 De alminnelige reglene om gravminner i gravplassforskriften kapittel III  

gjelder, med mindre graven er omfattet av de til enhver tid gjeldende 

særbestemmelsene for gravfelt og gravminne i Bærum kommune utarbeidet av 

Gravplassmyndigheten.  

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (tidligere § 14) 

 

§ 14  BEVARING AV OMRÅDER ELLER ENKELTGRAVER MED GRAVMINNE (jf. 
gpf. § 27) 
14.1  Gravplassmyndigheten kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med 

gravminner skal bevares jf. Gravplassforskriften § 27. 

 

Gravfester som er berørt av vedtaket, underrettes særskilt. 
 

Der det er gravminne med stor bevaringsverdi på festet grav, kan det inngås særskilt 

avtale med fester om bevaring av gravminne.   

 

14.2  I området som er vedtatt bevart kan gravminne yngre enn 60 år fjernes. Gravminner 

eldre enn 60 år og yngre enn fra år 1900 vurderes særskilt av gravplassmyndigheten 

før ev. fjerning. 

 Eventuelt nytt gravminne skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av 

gravplassmyndigheten.  

 

Ved vurdering skal det legges særlig vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at 

det nye gravminnet er i henhold til plan for bevaring og tilpasses området og 

gravminner som er bevart. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
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14.3 Ved fornyelse eller overføring av festeavtale på enkeltgraver med gravminner som er 

vedtatt bevart gjelder følgende: 

a) Bevaring av gravminnet skal ikke være til hinder for videre bruk av grav, men 

gravplassmyndigheten kan kreve urnegravlegging der hensyn til bevaring av 

gravminne er i konflikt med gjennomføring av kistegravlegging.  

b) Gravminnet skal ikke fjernes eller erstattes. Når festeavtalen opphører, overtar 

gravplassforvaltningen ansvar for gravminnet. 

c) Gravminne skal ikke tilføres nye elementer i form av lykter, vaser, figurer e.l. 

Eksisterende dekorgjenstander som er en del av det opprinnelige gravminnet eller  

utsmykningen skal ikke fjernes. 

d) Navnetilføyelser på slike gravminner skal godkjennes av gravplassforvaltningen. 

Gravminne skal ikke påføres navn på personer som ikke er gravlagt i gravstedet. 

I de tilfellene der gravminnets tekstflate er full, er det tillatt å legge enkel liggende 

navneplate i plantebedet. 

14.4  Der forholdene ligger til rette for det, kan graver som omfattes av bevaringsplan tas i 

bruk til ny gravlegging. 

 

14.5  Ledige graver på området med ferdig montert gravminne, kan tildeles under 

forutsetting at montert gravminne skal benyttes mot betaling av fastsatt kostnad. 

 

Endret ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx (tidligere § 15) 

 
§ 15 BÅREROM OG OPPBEVARING AV AVDØDE FØR SEREMONI (jf. gpf. kap. V) 
 
15.1  Bårerom/kjølerom disponeres av kommunen og skal bare brukes til oppbevaring av 

døde i tiden fram til gravferd eller seremoni.  

15.2 Kjølerom på Haslum krematorium er forbeholdt avdøde fra Bærum, eller avdøde hvor seremoni, 

gravlegging eller kremasjon skal skje i Bærum. 

15.3 Ingen har adgang til kjølerom eller seremonirom uten tillatelse fra gravplassmyndigheten 

15.4 All transport av avdøde må foregå med verdighet og respekt for den tjeneste som utføres. 

15.5 Ønske om liksyning skal meldes på forhånd til Haslum krematorium. Det kan bare finne  

sted i kistemottaket etter samtykke fra den som sørger for gravferden og uten medvirkning fra  

de ansatte på krematoriet. 

15.6 Når dødsårsak er smittsom sykdom, må kisten merkes tydelig og ikke åpnes uten 

tillatelse fra helsemyndighet. 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-26-980
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§ 16 NÆRINGSVIRKSOMHET 
 
16.1  Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente 

tillatelse fra gravplassmyndigheten som kan stille betingelse ved tillatelsen. 

Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler og 

betingelsene som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og 

vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver. 

16.2 Gravplassbetjeningen som privat person kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private  

eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har 

med gravplasser å gjøre. 

§ 17  DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE 
17.1  Gravplassforvaltningen kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravferdslov og   

gjeldende forskrifter fravike §§ 6, 9, … i vedtektene. 

§ Ny ved vedtak xx mai 2021 nr. xxx  

 

§ 18 KLAGE 
 

17.1 Enkeltvedtak fattes av gravplassmyndigheten med klageadgang til  

Statsforvalter i ??? 

§ 19  IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ANDRE VEDTEKTER 

19.1 Disse vedtekter trer i kraft straks de er vedtatt av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum, 

 og godkjent av Statsforvalter …... Samtidig oppheves vedtekter 13. oktober 20161 

 for kirkegårdene i Bærum kommune, Akershus. 

1 kunngjort i Norsk Lovtidend. 
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