BÆRUM KOMMUNE
GRAVPLASSFORVALTNINGEN

Steinsskogen gravlund
PRAKTISK INFORMATION
Ordinær urnegrav med fellesgravminne
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Våren 2007 ble det etablert ett felt med ordinære urnegraver
med fellesgravminne på Steinsskogen gravlund. Der dette
har vært et tilbud som har vist seg å være ettertraktet ble
ytterlige to felt etablert i 2013.
Dette tilbudet imøtekommer ønske om en grav å gå til som ikke
krever stell. Ofte er det de pårørende som ønsker dette enten
fordi de bor langt unna eller fordi de ikke har mulighet til å stelle
graven selv. Graven har fire plasser, hver plass kan benyttes om
igjen når det er gått 20 år etter gravlegging.

Gravminne og beplantning
Gravfeltene er møblert på forhånd med store gravminner, hvor
graveier gis anledning til å montere skilt med avdødes navn. Ett
gravminne gjelder for fire graver, hver side av gravminnet tilhører
en grav. Bedet rundt gravminnet er ferdig beplantet. Besøkende
kan ikke selv plante ved gravstedet, men avskårne blomster eller
gravlys tillates ved gravminnets sokkel. Det betales et fast beløp
for leie av fellesgravminne og andel i fellesbeplantning.

Steinsorter
Gravminnene er produsert i Norge av grå iddefjordsgranitt og
svart diabas. Plantefeltet er avgrenset med en kant i cortenstål.
Fellesbeplantninger består av en blanding av stauder, blomster
og løk som gjenspeiler de ulike årstider.

Navneplate
Hver grav disponerer fire navneplater som er produsert i gull
elokserte aluminium. Hver navneplate kan benyttes til enten ett
navn og data på den gravlagte eller symbol, dikt eller ord.

Rettigheter og kostnader
Alle Bærums borgere har rett til en frigrav, det vil si at selve
gravleggingen og bruk av graven i 20 år er uten avgift. Grav med
fellesgravminne kan benyttes som frigrav, men ved valg av
denne gravtypen må det betales for navneplater og inskripsjon.
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Ved hver gravlegging må det betales for andel i fellesbeplantning
som tilsvarer lengden på fredningstiden.
Etter 20 år kan graven sies opp eller festes videre mot betaling
av festeavgift og andel i felles beplantning ut festetiden.

Priser
I 2017 koster tilbudet for en Bærumsborger kr. 21 720,- Dette
inkluderer, leie av andel på fellesgravminne, første navneplate
med inskripsjon og andel av felles utgifter (beplantning, stell og
vedlikehold) for 20 år.

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 63 47

Når kan urnen gravlegges?
Gravlegging av askeurne skal finne sted innen 6 måneder etter
dødsfallet. På Steinsskogen gravlund foretas urnegravlegging fra
april til september på mandager og tirsdager mellom kl. 12:0014:00. I vinterhalvåret fra desember til mars, gravlegges det kun
på tirsdager.

Må man være med 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. Dersom det er ønskelig med
medvirkning fra et tros- eller livssynssamfunn må dette ordnes av
de etterlatte. Hvis de etterlatte ikke ønsker å delta, kan
gravferdsansvarlig be om å få tilsendt en bekreftelse på at
urnegravleggingen har funnet sted.

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