
Privat legatordning for gravstell opphører, etter godkjenning av  

Fylkesmannen i  Oslo og Akershus 13.10.2016: 

 

Sak om revidering av vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune ble 

enstemmig vedtatt i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 15.9.2016.  

Hele saken med saksnr 083/16 – 16/149099 – Gravplassene og krematoriet i Bærum 

kommune - vedtekter kan leses på kommunens nettsider. 

GRAVLEGATORDNING OPPHØRER  
Ved revidering av vedtektene i 2016 ble det samtidig vedtatt at privat legatordning for 
gravstell opphører.  Kommunen skal fortsatt tilby årlig tjeneste med å stelle graver mot 
betaling for dem som ønsker det.  
Det er ingen krav om å ha hverken gravminne eller plantebed på en grav, men dersom det 

opprettes, har gravansvarlig plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. 

Plantebed som ikke stelles kan såes til av gravplassbetjeningen. 

 

Vedtak i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur  i møtet 15.9.2016: 

«Ordning med avtaler om gravlegat avsluttes. Gjenværende avtaler inngått etter gammel 

ordning videreføres så langt de avsatte midlene strekker til. Deretter tilbys det overgang til 

årlig avtale etter gjeldende priser.» 

Begrunnelse er bl.a. hentet fra kapittel 7 i NOU 2014:2 – Lik og Likskap (Lae-utvalgets 

utredning) som  utgangspunkt for vedtaket: 

Gravstell er ikke en offentlig oppgave. Dersom en gravplassforvaltning selger gravstell, skjer 

det på forretningsmessig grunnlag. Forhåndsbetalt stell i form av et gravlegat utfordrer 

gravplassforvaltningen til å skille mellom forvaltning og forretningsvirksomhet. Gravlegat blir 

forvaltet av gravplassforvaltningen, og utført som forretningsvirksomhet. De fond eller legat 

som fins i dag, bør avvikles hvis mulig. 

Bærum kommune er enig med Lae-utvalget som mener at  gravplassforvaltningen ikke bør 

forvalte privates penger eller selvstendige «fond/legater». Å kunne sette av penger til stell 

av egen grav er en tradisjon og et svar på et følt behov for å kunne avlaste de etterlatte. 

Dette er ikke gravplassforvaltningens ansvar.  

OBS. Selv om gravlegatordningen opphører, kan dødsboet sette av penger som et 

familiemedlem eller en advokat kan forvalte til kjøp av gravstell. Kommunen skal fortsatt 

tilby årlig tjeneste med stell av grav mot betaling for dem som ønsker det.  

Gravplassforvaltningen arbeider med å lage en overgangsordning for de gjenværende 

legatavtalene der det fremdeles er avsatte midler.  

Har du spørsmål? Ta kontakt med gravplassforvaltningen i kommunegården tlf 6750 4050 

 


