Vedtekter for kirkegårdene
i Bærum kommune
Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7.
juni 1996 nr. 32 § 21 (gravferdsloven).
Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift av 10. januar 1997 gitt av Kirkeutdannings – og forskningsdepartementet med hjemmel i gravferdsloven.

Med hjemmel i gravferdsloven §23 har Bærum Kirkelige Fellesråd overført
forvaltningsansvaret for kirkegårdene til Bærum kommune, gjeldende fra 01.01.2008.
Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune er vedtatt av Levekårsutvalget i
Bærum kommune 09.09.2008, og godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus
08.10.2008.
§10. Særbestemmelser
HASLUM KIRKEGÅRD
Kistefelt 032

Grav 29 – 49 Gravminner maks høyde 25 cm.

Kistefelt 033
Kistefelt 034

Grav 67 –
Gravminner maks høyde 25 cm.
132
Grav 43 – 85 Gravminner maks høyde 25 cm.

Kistefelt 035

Grav 15 – 26 Gravminner maks høyde 25 cm.

Kistefelt 055

Forbeholdt muslimer.

Urnefelt 102

Grav 29 – 56 Ytterbegrensningen skal være 50 cm x 50 cm
og høyde maks 25 cm.

Urnefelt 103

Grav 23 - 46 Ytterbegrensningen skal være 50 cm x 50 cm
og høyde maks 25 cm.

Urnefelt 105
Rad 10

Platene av bronse og stein plasseres nøyaktig
inn i det utsparte felt i muren. Platene skal ligge
3 cm lenger inn enn murlivet. De skal festes
forsvarlig.

Rad
9, 11 og 13

Største flatemål 50 cm x 40 cm og høyde maks
25 cm.

Rad 12

Benyttes finhugget steinplater som gravminne.

Rad 14

Benyttes bronseplater som gravminne

Rad 19 og

Det benyttes gravminne av ubearbeidet

20
Urnefelt 106,
108, 114, 122,
125, 132, 137
Urnefelt 113

Urnefelt 117

naturstein. Max høyde 50 cm
Det benyttes gravminne av ubearbeidet
naturstein. Max høyde 50 cm.

Grav 4 – 12
og 25 – 38

Ytterbegrensningen skal være 50 cm x 50 cm
og høyde maks 25 cm.
For de graver der forholdene ligger til rette, skal
den gravlagtes navn plasseres på selve fjellet.
På alle andre graver benyttes gravminne av
ubearbeidet naturstein. Max høyde 50 cm.

Urnefelt 120
og 123
Urnefelt 124

Det benyttes gravminne av ubearbeidet
naturstein.
Labyrinten
Gravene i felt A og gravene inntil laveste mur i felt B skal ha lave
gravminner. De plasseres slik at blomstene kommer bak
gravminnet, mot muren. Ytterbegrensingene er bredde 50 cm,
dybde 40 cm og høyde maks 25 cm.
På de øvrige gravene benyttes 4 cm tykk steinplate, mellom 50
cm og 80 cm høy og 60 cm bred. Dvs. at platen kan være 50 cm
høy med en tilleggsplate med 30 cm høyde, eller en hel plate
som er 80 cm høy. De festes forsvarlig på muren. Overkant av
platen/ene skal være 110 cm over bakken. Platene skal
finhugges eller slipes med karborundum.
Det kan benyttes en liggende navneplate i tillegg til gravminnet.
Ytterbegrensingene på navneplaten skal være maks 60cm
bredde og 40 cm dybde og erstatter i så fall plantebedet.

Urnefelt 130

Grav 17 – 125 Det benyttes ubearbeidet naturstein.
Max høyde 50 cm.

Urnefelt 155

Urnegraver med fellesminnesmerke
Avdødes navn og fødsels/dødsår påføres felles minnesmerke.
Avdødes navn blir stående på minnesmerke i 40 år.
Kirkegårdsmyndighet sørger for beplantning.
Det betales for inngravering av navn og andel av felles
beplantning.
Avskårne blomster kan settes ved minnesmerket på anvist sted.
Annen løs gravpynt tillates ikke.
Eksisterende gjennomgående granittsokkel benyttes som
fundament.

Urnefelt
157 – 160

