BÆRUM KOMMUNE
GRAVPLASSFORVALTNINGEN

Lommedalen gravlund
PRAKTISK INFORMASJON
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Generell informasjon om valg av urnegrav- og
gravlegging på Lommedalen gravlund
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.
Gravplassbetjeningen skal være tilstede ved gravleggingen.
Grav- ansvarlig eller fester har råderett, økonomisk ansvar og
tilsynsplikt for gravminne.

Når kan urnen gravlegges?
Urnegravlegging på Lommedalen foregår på fredager, mellom
kl.12:00 og 14:00. Av praktiske årsaker vil det ikke være
urnegravlegging når det er tele i bakken. Gravlegging av
askeurne skal finne sted innen 6 måneder etter dødsfallet.

Må man være med ved urnegravleggingen?
Det er opp til de etterlatte hvorvidt de vil være tilstede ved
gravlegging av urnen. Dersom det er ønskelig med medvirkning
fra et tros- eller livssynssamfunn må dette ordnes av de
etterlatte, og gravplassforvaltningen må varsles.
Hvis de etterlatte ikke ønsker å delta, kan gravferdsansvarlig be
om å få tilsendt en bekreftelse på at urnegravleggingen har
funnet sted.

Hvilken type grav kan velges?
På Lommedalen gravlund er det flere typer urnegraver, grav
med:
 4 plasser - ordinær urnegrav med ferdig montert gravminne
 2 plasser - livsledsager urnegrav i navnet minnelund
 1 plass - enkel urnegrav i navnet eller unavnet minnelund
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Urnegravtyper på Lommedalen gravlund
ORDINÆR URNEGRAV MED FERDIG MONTERT
GRAVMINNE
På Lommedalen gravlund tilbys det ordinær urnegrav med ferdig
montert gravminne. Det er gravplassforvaltningen som tilviser
graven. Graven har 4 plasser og kan etableres som familiegrav.
Her er det ikke anledning til å plante på graven men mulig å sette
gravlys eller vase med avskårne blomster på anvist sted.

Ordinære urnegraver med ferdig monterte gravminne

Graven tildeles med ferdig montert gravminne 50 cm høy x 60
cm bred x 3 cm tykk som er festet på muren med 4 stål bolter.
Gravminne er produsert i Norge og finnes i 3 farge, overflaten er
enten polert eller flammet.




gravansvarlig kan velge mellom:
hvit - trondhjemitt fra Støren
grå – iddefjordgranitt
mørk grå/svart- lys larvikitt
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Gravminne - eksempler på steintype og overflatebehandling

gravansvarlig må betale for:
 ferdig montert gravminne, og må selv ordne og dekke
kostnader til inngravering av navn og eventuelt dekor

NAVNET MINNELUND
Dette tilbudet imøtekommer ønske om en grav å gå til som ikke
krever stell eller forpliktelser. 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 på metallskilt. Gravplassforvaltningen sørger for
fellesbeplantning og besøkende kan sette gravlys eller vase med
avskårne blomster på anvist sted.

Navnet minnelund – fellesminnesmerker
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I Navnet minnelund kan man velger mellom grav med 1 eller 2
plasser.

Enkel urnegrav
Graven har plass til 1 urne. Hver grav har 1 navneplate utført i
børstet aluminium 7x16 cm med plass til 1 navn. Det er ikke
mulig å feste graven etter fredningstidens utløp.



gravansvarlig:
betale for navneplate og inskripsjon
etter fredningstiden utløp, kan gravansvarlig betale for at
navneplaten blir stående ytterligere 20 år

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.
Hver grav har 1 navneplate utført i børstet aluminium 16x16 cm
med plass til 2 navn.



gravansvarlig:
må betale for en navneplate og inskripsjon
kan betale for at navneplaten blir stående inntil 20 år etter
fredningstidens utløp

Det finnes 5 minnesmerker 2 som er utført i rød granitt og 3 i
mørk larvikitt. Navneplatene festes på begge side av
minnesmerket.
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UNAVNET MINNELUND
Dette tilbudet imøtekommer ønske om en grav uten navn og noe
form for forpliktelse eller ansvar i ettertid. Graven har plass til kun
1 urne. Det er ikke tillat 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.

Avtale 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.
Telefon: 67 50 45 58
Epost: post@baerum.kommune.no

Avtale om urnegravlegging
For å avtale tid vennligst ta kontakt med Haslum krematorium på
telefon 67 50 45 50 mandag-fredag: 09.00-14.00

Gravpynt
Det finnes vaser stativet med vase til utlån på gravlunden.
Blomster og annen pynt skal i sin helhet være komposterbart.
Det er ikke ønskelig at fakler eller lykter av glass brukes.
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PRISLISTE LOMMEDALEN GRAVLUND - 2016
Gravminne og navneplate
GRAVTYPE

Ordinær urnegrav
med
ferdig montert
gravminne

Enkel urnegrav
i navnet
minnelund

Livsledsager
urnegrav
i navnet
minnelund

Inskripsjon

BESKRIVELSE

PRIS
INKL. MVA

 gravminne
50 x 60 x 3 cm
 i hvit, grå eller
mørk grå/svart
stein med polert
eller flammet
overflate
 ferdig montert på
muren

Kr. 6 490

 1 navneplate
7 x 16 cm (sølv)
 montering på
fellesminnesmerke

Kr. 1 640

 1 navneplate
16 x 16 cm (sølv)
 montering på
fellesminnesmerke

 inskripsjon på
navneplate
per navn
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Kr. 1 640

Kr. 760

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

navnet og
unavnet
minnelund

ordinære
urnegraver
felt 101

LOMMEDALEN
KIRKE

ordinære
urnegraver
felt 102

MØLLEDAMMEN
SKOLE
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