
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BÆRUM KOMMUNE 

GRAVPLASSFORVALTNINGEN 

 

Serviceerklæring  

Revidert  mai 2016 

Foto:  Tanum kirkegård - navnet minnelund,  
Haslum kirkegård - vannspeil ved navnet minnelund, 
Steinsskogen  gravlund - klokketårnet 



Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens 
gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i 
henhold til gjeldende lover og regelverk. 
 
Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er 
tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal 
medvirke til at kremering og/eller gravlegging skjer med 
verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. 

Serviceerklæring 
Som bruker av kommunens gravplasser kan du forvente 
 at vi gir deg relevant informasjon 
 at du kan kontakte oss på en enkel måte 
 at vi møter deg med respekt og behandler forespørsler 

konfidensielt 
 at gravplassene er tilrettelagt og fremkommelige  
 

Som bruker av kommunens gravplasser forventer vi at du: 
 gjør deg kjent med kommunens vedtekter og øvrige regler, 

og følger disse 
 kaster avfall og eventuelt planterester/jord på anvist plass 
 ikke kjører på gravplassen uten tillatelse 
 
Vi ønsker å yte god hjelp og service til publikum.  
Dersom du opplever at vi ikke holder det du forventer i forhold 
til serviceerklæringen vil vi gjerne høre fra deg. 

 
Har du spørsmål? 
Haslum krematorium kan kontaktes om: 

 bestilling av kommunens livssynsåpne 
seremonilokaler  

 kremasjon  
 avtale om urnegravlegging  
 henting eller forsendelse av urne 

 
Telefon: 67 50 45 50 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 88, 1356 Bekkestua 
 

Gravplassforvaltningen svarer på henvendelser eller 
spørsmål i forbindelse med: 
 feste (fornyelse) av grav 
 avtale om gravstell/gravfond 
 priser og faktura 
 grav/gravlegging av avdøde fra andre kommuner 
 
Telefon: 67 50 40 50  
Besøksadresse:  
Kommunegården, Arnold Haukelandsplass 10, Sandvika 
Epost: post@baerum.kommune.no 
Postadresse:  
Bærum kommune 
Gravplassforvaltningen 
Postboks 700, 1304 SANDVIKA 
 
GRAVPLASSENE  
Driftslederen på den enkelte gravplass kan kontaktes om:  
 uttak av ny grav  
 praktiske spørsmål om graven eller gravplassen 
 
Bryn kirkegård - telefon: 67 50 45 58 
Økriveien 9, 1349 Rykkinn  
Haslum kirkegård – telefon. 67 50 45 56 
Gml. Ringeriksvei 86, 1356 Bekkestua 
Tanum kirkegård - telefon: 67 50 45 57 
Tanumveien 133, 1341Slependen  
Steinsskogen gravlund - telefon: 67 50 63 47  
Gml. Ringeriksvei 155, 1356 Bekkestua 
Lommedalen gravlund - telefon: 67 50 45 58 
(svares av Bryn kirkegård)  

Lommedalsveien 221, 1353 Bærums Verk  
 
Generell informasjon om gravplassene i Bærum  
finnes på våre internettsider: 
www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningen 
 
 

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

