
   BÆRUM KOMMUNE 
                                                                                                  GRAVPLASSMYNDIGHETEN 

 

Besøksadresse: 
Kommunegården 
Arnold Haukelands plass 10 
1304 SANDVIKA 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 Sandvika 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Org. nr: 995 448 394 
Telefon: 67 50 40 50  
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SØKNAD OM NY KISTEGRAV  
Søknaden gjelder for person som ved dødsfall hadde bopel utenfor Bærum kommune. 

Signert skjema «Begjæring om gravlegging/kremasjon» må legges ved søknaden. 
Se informasjon om gravtyper og retningslinjer på neste side. 

 
Avdødes navn Fødselsdato  

(dag, måned og år) 
Død  
(dag, måned og år) 

   

Adresse Bostedskommune  

  

 
Sett ett kryss for ønsket gravtype og gravlund/kirkegård* Se beskrivelse på side 2.  

KISTEGRAV 
Bryn  
kirkegård 

Steinsskogen 
gravlund 

Lilleøya 
gravlund 

Ordinær kistegrav  
enkel – plass til 1 kiste 

   

Ordinær kistegrav  
dobbel – plass til 2 kister 

   

Navnet minnelund 
Kistegrav enkel – plass til 1 kiste 

   

Navnet minnelund 
Kistegrav dobbel – plass til 2 kister 

   

Barneminnelund 
Kistegrav liten – plass til 1 kiste (inntil 1 meter) 

   

Anonym kistegrav  
 

Sett kryss her:  Gravens plassering er bare kjent for 
gravplassmyndigheten. 

*Ny grav på Haslum og Tanum kirkegårder er forbeholdt avdøde som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen. 
 

Begrunnelse for ønske om grav i Bærum: (bruk vedlegg ved behov) 

 
 
 
 
 
 
Navn på gravferdsansvarlig  
 

Telefon E-post 

   
Signatur  Sted Dato 

  

Fylles ut dersom søknaden sendes fra begravelsesbyrå på vegne av gravferdsansvarlig. 
Navn på gravferdskonsulent E-post 

  
Begravelsesbyrå  Telefon Dato 

   

 
Ta kontakt ved spørsmål.   
Søknad med vedlegg sendes til post@baerum.kommune.no eller:  
 

mailto:post@baerum.kommune.no


 

  Side 2 av 2 

Informasjon og retningslinjer for søknad om ny grav i Bærum kommune 
Søknaden gjelder for person som ved dødsfall hadde bopel utenfor Bærum kommune. 

  

Hvem kan søke om ny grav i Bærum?  
▪ Gravferdsansvarlig har rett til å søke om ny grav.  
▪ Søknaden begrunnes kort med informasjon om hvorfor det søkes om grav i Bærum kommune og 

hvilken tilknytning avdøde og/eller pårørende har til Bærum. 
▪ Kopi av signert «Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon» skal sendes sammen med søknaden. 

Begjæringen er normalt signert hos begravelsesbyrå i forbindelse med gravferden.  
 

Gravplassene 
Kart og beskrivelse av gravplassene finnes på hjemmesiden til Bærum kommune. 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/gravplassene/ 
 

Rett til grav - Jfr. Gpl. §6 Rett til grav og Forskrift om vedtekter for gravplassene i Bærum kommune, §4 
▪ Avdøde personer som ved dødsfall ikke hadde bopel i kommunen, kan etter godkjent søknad tilvises ny 

grav og gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravlegging og avgift som ved feste av grav 
betales. 

▪ Ny grav på Haslum og Tanum kirkegårder er forbeholdt avdøde som ved dødsfallet hadde bopel i 
kommunen. 

▪ Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri, tilvist  grav på gravplass.  
 

Kostnader dersom søknaden innvilges 
▪ Det kreves dekning av kostnadene ved gravlegging og avgift som ved feste av grav i 20 år.  
▪ Ved tildeling av kistegrav med plass til 2 kister, betales det avgift som ved feste av 2 graver i 20 år. 
▪ Ved tildeling av grav i navnet minnelund betales det en egen avgift for minnelunden. 
▪ Se hjemmesiden for gjeldende priser: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/gravplassene/  
 

Gravlegging er en endelig handling. Det er ikke mulig å ombestemme seg etter at gravlegging har funnet 
sted. Fredningstiden på graver i Bærum er 20 år.  

 

Kistegrav  
 
Ordinær kistegrav  
Det er plass til én kiste, og inntil 2 urner, i en ordinær kistegrav. Graven kan normalt benyttes til ny 
kistegravlegging etter at det har gått 20 år. Graven kan som regel festes videre mot betaling. Gravansvarlig 
kan velge å forsyne graven med gravminne (søknadspliktig) og sørge for beplanting bed foran gravminnet.  
 
Navnet minnelund - tilbud om en grav som ikke krever stell eller forpliktelser, jfr. Vedtekten §9 
Gravplassavdelingen har ansvar for skjøtsel og vedlikehold. Det kan tennes gravlys og settes ned avskårne 
blomster på anvist sted. Gravlykter og vaser må være av uknuselig materiale. Det er ikke anledning til å 
opparbeide eget plantefelt, eller sette blomster/gjenstander på selve graven.  
 
Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på felles minnesmerke. Det tilbys grav 
med plass til en eller to kister.  Grav med plass til to kister har plass til to navneplater. På Lilleøya gravlund 
velger ansvarlig for graven navneplaten selv, og denne kan bli stående i inntil 60 år mot betaling. Det er ikke 
tillatt å gravlegge urner i kistegrav på minnelunden.  
 

• Enkel kistegrav i navnet minnelund plass til 1 kiste og 1 navneplate 
▪ Dobbel kistegrav i navnet minnelund plass til 2 kister i dobbel dybde og 2 navneplater 

 
Anonym kistegrav  
Gravens plassering er bare kjent for gravplassmyndigheten. Det er ingen mulighet for navnepåføring. De 
etterlatte kan ikke være til stede ved kistegravleggingen. Kisten settes ned i stillhet.  

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/gravplassene/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/gravplassene/

