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Generell informasjon om valg av urnegrav- og 
gravlegging i Bærum kommune 

Hvem har ansvar? 

Gravplassforvaltningen har ansvar for å tilvise grav, 
godkjenne gravminne og sørge for at gravlegging skjer i 
henhold til gjeldende lover og regelverk.  
Gravferdsansvarlig har ansvar for gravferden og rett til å 
bestemme hvor avdøde skal gravlegges. 
Gravplassbetjeningen skal være tilstede ved gravleggingen.  
Gravansvarlig eller fester har råderett, økonomisk ansvar og 
tilsynsplikt for graven og gravminne. 

Hvem kan gravlegges i Bærum? 

Alle med registrert bopel i Bærum har rett til å få tildelt én ny 
grav fri for avgifter i 20 år på en av kommunens gravplasser. 
Ved ny gravlegging av en Bærumsborger i en eksisterende 
frigrav vil den avgiftsfrie perioden automatisk forlenges til 20 år 
etter siste gravlegging. 
 
Dersom familien har en grav, kan denne brukes hvis det er 
ledig plass i graven. Avdøde som hadde bopel utenfor 
kommunen, kan gravlegges i graven mot betaling av gjeldende 
avgifter Før gravleggingen kan finne sted må ansvarlig for grav 
gi sin fullmakt.   
 
Etter søknad kan gravplassforvaltningen tilvise  ny grav til 
avdøde uten bopel i kommunen mot betaling av kostnadene 
ved gravlegging og avgift som ved feste av grav. 

Når kan urnen gravlegges? 
Gravferdsloven gir anledning til å vente inntil seks måneder 
med å gravlegge en urne eller spre asken. Dette gir 
gravferdsansvarlig tid til å områ seg når det gjelder valg av 
gravtype, gravplass eller sted for askespredning.  
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Urnegravlegging i Bærum foretas generelt hele året, med noen 
få unntak blant annet på Lommedalen gravlund. 
 
For å avtale tid for urnegravlegging ta kontakt med Haslum 
krematorium. 
 
Dersom gravlegging ikke har funnet sted i rimelig tid før fristen, 
sender gravplassforvaltningen melding om når gravlegging kan 
finne sted.  

Må man delta ved urnegravleggingen? 

Det er opp til de etterlatte å bestemme om de vil delta ved 
gravlegging av urnen. Gravplassbetjeningen sørger for det 
praktiske rundt gravleggingen.  Urnegravlegging kan foregå på 
følgende måter: 
 

 Hvis de etterlatte ikke ønsker eller ikke kan delta, kan 
urnen gravlegges i stillhet av gravplassbetjeningen.  
Gravferdsansvarlig kan be om bekreftelse når  urnen er 
gravlagt 
 

 En enkel urnegravlegging hvor de nære etterlatte og en 
gravplassbetjent setter ned urnen. 
 

 Urnegravlegging med enkel seremoni. Dersom det er 
ønskelig med medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn 
må dette ordnes av de etterlatte.  

Urneforsendelse 

Askeurne kan sendes til annen kommune i Norge etter skriftlig 
bekreftelse fra den gravplassforvaltning hvor urnen skal 
gravlegges. Bekreftelsen  sendes til Haslum krematorium.  
 
Dersom gravferdsansvarlig  ønsker å frakte urnen selv, ta 
kontakt med Haslum krematorium. 
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Hvilken type grav kan velges? 

Bærum kommune tilbyr flere typer urnegraver. 

ORDINÆR URNEGRAV  

Har 4 plasser og kan etableres som familiegrav. Etter 20 år 
kan den festes videre og brukes av flere generasjoner.  
 

Det tilbys 3 typer ordinære urnegraver i Bærum kommune: 
 

1. ordinær urnegrav med selvvalgt gravminne 
2. ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne  
3. ordinær urnegrav med felles gravminne  

1. Ordinær urnegrav med selvvalgt gravminne: 

gravansvarlig kan velge: 
 å forsyne graven med gravminne (søknadspliktig) 
 å beplante gravbedet  
 å bestille gravstell utført av kommunen 
 

finnes på: 
 alle gravplassene unntatt Lommedalen 
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2. Ordinær urnegrav med ferdig montert 
gravminne 

På Lommedalen gravlund tilbys det ordinær urnegrav med 
ferdig montert gravminne. Her er det ikke anledning til å plante 
på graven, men mulig å sette gravlys eller vase med avskårne 
blomster på anvist sted. 
 

gravansvarlig kan velge: 
 mellom hvit, grå eller mørkgrå/svart stein med polert eller 

flammet på overflaten 
 

gravansvarlig må betale for:  
 ferdig montert gravminne, og må selv ordne og dekke 

kostnader til inngravering av navn og eventuelt dekor  

 Ordinære graver med ferdig montert gravminne – Lommedalen gravlund 
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3. Ordinær urnegrav med felles gravminne 

Her er det fire ordinære urnegraver som er tilknyttet ett felles 
gravminne. Hver grav disponerer en side av gravminnet som 
har plass til fire navneplate.  
Dette tilbudet kombinerer en tradisjonell familiegrav med en 
grav som er lettstelt, da gravplassforvaltningen er ansvarlig for 
beplantning og stell av graven. 
  

gravansvarlig må betale for: 
 navneplater og inskripsjon av avdødes navn og eventuelt 

symbol og minneord   
 andel i felles beplantning for hele frednings/feste perioden. 
 

finnes på: 
 Bryn kirkegård og Steinsskogen gravlund 
 

Ordinær urnegrav med fellesgravminne - Steinsskogen gravlund 
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NAVNET MINNELUND 

Dette er et tilbud om en grav å gå til som ikke krever stell eller 
forpliktelser, men som heller ikke er helt anonym. De etterlatte 
kan velge å være tilstede ved gravleggingen. Gravene ligger 
på et samlet felt og er tilknyttet et fellesminnesmerke hvor 
navn til avdøde kan inngraveres i stein eller på navneplate i 
metall. Gravplassforvaltningen sørger for fellesbeplantning og 
besøkende kan sette gravlys eller vase med avskårne 
blomster på anvist sted. Det tilbys grav med en eller to 
urneplasser. 

Livsledsager urnegrav 

Har plass til to urner. Graven må ha en gravansvarlig som har 
rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i plass nummer 
to. 

gravansvarlig: 
 må betale for navneplate, inskripsjon og leie av plass på 

fellesminnesmerke og andel i fellesbeplantningen 
 kan betale for at navneplaten blir stående inntil 20 år etter 

fredningstidens utløp  
 

finnes på: 
 Lommedalen og Steinsskogen gravlund 

 Navnet minnelund – Lommedalen- og Steinsskogen gravlund 
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Enkel urnegrav 

Har plass til en urne. Det er ikke mulig å feste graven etter 
fredningstidens utløp.  

 

finnes på: 
 Haslum kirkegård Tanum kirkegård 
 Steinsskogen gravlund  
 Lommedalen gravlund 
 

på Haslum og Tanum kirkegård må gravansvarlig: 
 betale for inskripsjon som blir stående i 40 år, leie av plass 

på fellesminnesmerke og andel i fellesbeplantningen 
 
på Lommedalen og Steinsskogen gravlund må 
gravansvarlig: 

 betale for navneplate, inskripsjon og leie av plass på 
fellesminnesmerke og andel i fellesbeplantningen 

 etter fredningstiden utløp, kan det betales for at 
navneplaten blir stående ytterligere 20 år  

 
 
 

 
 
 

 
 

Navnet minnelund på Tanum- og Haslum kirkegård 
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UNAVNET  MINNELUND 

Dette er et tilbud om en grav uten navn eller noen form for 
forpliktelse eller ansvar i ettertid. Graven har plass til kun en 
urne. Det er ikke tillatt å få påført navn på et gravminne på et 
senere tidspunkt. Da graven ikke er anonym kan de etterlatte 
velge å være tilstede ved gravleggingen. 
 

finnes på: 
 Bryn og Haslum kirkegård 
 Steinsskogen gravlund og Lommedalen gravlund 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Unavnet minnelund på Steinsskogen gravlund 
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ANONYM GRAVLEGGING 

I enkelte tilfeller ønsker avdøde eller gravansvarlig at urnen 
skal gravlegges anonymt.   
 gravens beliggenhet er kun kjent for gravplassforvaltningen  
 kommunen sørger for at gravleggingen skjer innen seks 

måneder etter dødsfallet 
 det er ikke mulig for å være tilstede ved gravleggingen 
 gravferdsansvarlig må undertegne en erklæring om at en 

anonym gravlegging er en endelig avgjørelse 
 det er ikke tillatt å få påført navn på et gravminne på et 

senere tidspunkt  

ASKESPREDNING ELLER SJØSENKNING 

Asken til avdøde kan spres på høyfjellet, i store skoger, i 
fjorder, store sjøer eller på havet, men ikke ved hus, hytter 
eller der folk ferdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike 
steder, eller ved at en del gravlegges mens en annen del 
spres for vinden.  
 
Ved valg av askespredning eller sjøsenkning frafaller 
muligheten til egen grav på gravplass eller eventuelt 
navneinskripsjon på et gravminne på et senere tidspunkt. 
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Den som ønsker askespredning kan søke Fylkesmannen om 
dette allerede før sin død. Det forutsettes at stedet for 
askespredning fortsatt kan regnes som egnet sted på det 
tidspunkt spredning skal foretas.  
 

Gravferdsansvarlig kan søke i ettertid når det foreligger et 
skriftlig eller muntlig uttrykt ønske fra avdøde. Foreldre kan få 
godkjent spredning av aske etter avdøde barn under 18 år. 
Søknaden skal sendes Fylkesmannen i det fylket du ønsker 
asken spredt. Søkeren må ha fylt 15 år 
 

Dersom hele urnen skal senkes ned på sjøen bør det benyttes 
urne av lett oppløselig materiale. 

Urnen kan utleveres til gravferdsansvarlig mot at det fremvises  
 innvilget søknad fra Fylkesmannen om askespredning 
 gyldig legitimasjon og/ eller en signert fullmakt fra 

gravferdsansvarlig 

GRAVMINNE – ordinær urnegrav 

Gravansvarlig har rett, men ikke plikt til å forsyne graven med 
gravminne.  Det er kun lov å sette opp ett gravminne per grav. 
Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på 
den gravlagte. Eieren er ansvarlig for at gravminnet ikke er i 
forfall, til sjenanse eller til fare for den som ferdes på 
gravplassen.  
 
Til gravminnet og tillatt dekorgjenstander kan det bare 
anvendes materialer som er bestandige og lite 
vedlikeholdskrevende. Det skal tåle påkjenninger det utsettes 
for av klimaet og vanlig drift og vedlikehold av gravplassen. 
Gravminnets utseende og plassering bestemmes av 
gravferdsforskrifter og lokale vedtekter.  

I Bærum kommune tilbys askeurne laget 
av cellulosemateriale som kan senkes 
ned i sjøen. Urnen er i blå farge og 
leveres med senkesnor. 
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Før gravansvarlig bestiller gravminne må det undersøkes om 
det gjelder egne særbestemmelser for gravfeltet.  
 
I Bærum gjelder egne særbestemmelser 
 for noen av gravfeltene på Bryn kirkegård, Tanum 

kirkegård og Haslum kirkegård. 
 for alle gravfeltene på Steinsskogen og Lommedalen 

gravlund  

Godkjenning av gravminne 

Gravplassforvaltningen skal godkjenne både gravminne, 
fastmonterte dekorgjenstander og fundament før det settes 
opp på gravplassen.  

 

Ved montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av 
eksisterende gravminne er det som oftest 
gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av 
gravansvarlig.  
 

Veiledning og søknadsskjema finnes på våre internettsider 
www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen 
 

Søknad sendes: 
Epost: post@baerum.kommune.no 
Postadresse:   
Bærum kommune 
Gravplassforvaltningen 
Postboks 700, 1304 SANDVIKA 

https://www.baerum.kommune.no/Documents/Natur%20og%20idrett_dokumenter/Kirkeg%c3%a5rder/Lover_regler_forskrifter_vedtekter/Vedtekter_kirkeg%c3%a5rdene_s%c3%a6rbestemmelser_Bryn_2010_KGBER.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Natur%20og%20idrett_dokumenter/Kirkeg%c3%a5rder/Lover_regler_forskrifter_vedtekter/Vedtekter_kirkeg%c3%a5rdene_s%c3%a6rbestemmelser_Tanum_2010_KGBER.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Natur%20og%20idrett_dokumenter/Kirkeg%c3%a5rder/Lover_regler_forskrifter_vedtekter/Vedtekter_kirkeg%c3%a5rdene_s%c3%a6rbestemmelser_Tanum_2010_KGBER.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Natur%20og%20idrett_dokumenter/Kirkeg%c3%a5rder/Lover_regler_forskrifter_vedtekter/Vedtekter_kirkeg%c3%a5rdene_s%c3%a6rbestemmelser_Haslum_2010_KGBER.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Natur%20og%20idrett_dokumenter/Kirkeg%c3%a5rder/Lover_regler_forskrifter_vedtekter/Vedtekter_kirkeg%c3%a5rdene_s%c3%a6rbestemmelser_Steinsskogen_2010_KGBER.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Natur%20og%20idrett_dokumenter/Kirkeg%c3%a5rder/Lover_regler_forskrifter_vedtekter/Vedtekter_kirkeg%c3%a5rdene_s%c3%a6rbestemmelser_Steinsskogen_2010_KGBER.pdf
http://www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen
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PLANTEBEDET OG DEKOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 gravansvarlige 
plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. 
Plantebed som ikke stelles kan sås til av 
gravplassbetjeningen. 
 

Hvor stort plantebed? 
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 av plantebedet? 
Mange ønsker hjelp til å utføre stell av plantebedet for en 
kortere eller lengre periode. Bærum kommune tilbyr flere 
tjenester mot betaling. Det kan velges mellom å motta en årlig 
faktura eller inngå avtale om forhåndsbetalte tjenester.  
 

Hvordan kan jeg bestille? 
Stell og andre tjenester kan bestilles av ansvarlig for graven. 
Bestillingen kan gjøres elektronisk på våre internettsider eller 
ved å ta kontakt med gravplassforvaltningen.  
 

Bruk av gravlys eller annen dekorgjenstander 
Det er ikke ønskelig at fakler eller lykter av glass brukes.  
Kranser og annen dekorgjenstander bør i sin helhet være 
komposterbart. 
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HAR DU SPØRSMÅL?  

GRAVPLASSFORVALTNINGEN 

kan kontaktes ved spørsmål om:  
 feste  av grav 
 avtale om stell av plantebedet og andre tjenester. 
 priser og faktura 
 grav/gravlegging av avdøde fra andre kommuner 
 
Telefon: 67 50 40 50  
Besøksadresse:  
Kommunegården, Arnold Haukelandsplass 10, 1304 Sandvika 
Epost: post@baerum.kommune.no 
Postadresse:  
Bærum kommune 
Gravplassforvaltningen 
Postboks 700, 1304 SANDVIKA 
 
HASLUM KREMATORIUM  
kan kontaktes ved henvendelse om: 
 bestilling av store og lille  seremonirom  
 kremasjon  
 avtale om urnegravlegging 
 henting eller forsendelse av urne 
 
Telefon: 67 50 45 50 
Epost: post.krematoriet@baerum.kommune.no 
Adresse: Gml. Ringeriksvei 88, 1356 Bekkestua 

GRAVPLASSENE 
driftslederen på den enkelte gravplass kan kontaktes ved 
henvendelse om:  

 uttak av ny grav  
skal man ta ut en ny grav er det ønskelig at man avtaler tid med 
driftsleder før man møter opp på gravplassen  

 praktiske spørsmål om graven og gravplassen  
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Bryn kirkegård  
Telefon: 67 50 45 58 
Adresse: Økriveien 9, 1349 Rykkinn  
 

Haslum kirkegård  
Telefon:  67 50 45 56 
Adresse: Gml. Ringeriksvei 86, 1356 Bekkestua 
 

Tanum kirkegård  
Telefon: 67 50 45 57 
Adresse: Tanumveien 133, 1341 Slependen  
 

Steinsskogen gravlund   
Telefon: 67 50 63 47  
Adresse: Gml. Ringeriksvei 155, 1356 Bekkestua 
 

Lommedalen gravlund  
Telefon: 67 50 45 58 
Adresse: Lommedalsveien 221, 1353 Bærums Verk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryn 
kirkegård 

Haslum – 
kirkegård og 
krematorium 

Tanum 

kirkegård 

Steinsskogen 

gravlund 

Lommedalen 
gravlund 

Kirkegårdskontoret 

Bryn 
kirkegård 

 
Haslum krematorium 
og kirkegård  

Tanum kirkegård 

Steinsskogen 

gravlund 

Lommedalen 
gravlund 

Gravplassforvaltningen 
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Generell informasjon om gravplassene i Bærum finnes på våre 
internettsider: 
www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen  
 

http://www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen

