
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 Kirke- 
utdannings – 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 
 
STEINSSKOGEN GRAVLUND 
 
Plantefelt, gravminne og eventuelt annet gravutstyr skal plasseres innenfor et 
rektangel med maksimal bredde 80 cm og maksimal dybde 60 cm målt sentrert i og 
fra gravens bakkant. 
Det kan velges mellom stående og liggende gravminne. 
 
 
Kistegravfelt 
001 - 006 

 
Stående gravminne skal være innenfor følgende mål: 
TYPE 1 Høyde fra 91 cm til 150 cm tillater bredder inntil 50 cm 
og dybde inntil 60 cm, begrenset slik at største høyde x største 
bredde x største dybde begrenses av 0,11 m3 og/eller ikke 
utgjør en vekt på mer enn 300 kg. 
TYPE 2 Høyde fra 41 cm til 90 cm tillater bredde inntil 40 cm og 
dybde inntil 60 cm, begrenset slik at største høyde x største 
bredde x største dybde begrenses til 0,11 m3 og/eller ikke 
utgjør en vekt på mer enn 300 kg. 
For ubearbeidet naturstein med høyde fra 40 til 90 cm, tillates 
avvik med inntil 20 % av maks bredde på inntil ½ av steinens 
høyde. 
Liggende gravminne skal være innenfor følgende mål: 
Høyde inntil 40 cm, bredde inntil 80 cm og dybde inntil 60 cm, 
beregnet slik at største høyde x største bredde x største dybde 
begrenses av 0,11 m3 og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 
300 kg. 
 



 
Kistefelt 
003 -004 
Barnegraver 
1,5 x 1,5 meter 

 
Stående gravminne skal være innenfor følgende mål: 
Høyde fra 40 cm til 90 cm tillater bredder inntil 40 cm og dybde 
inntil 60 cm. 
Liggende gravminne skal være innenfor følgende mål: 
Høyde inntil 40 cm, bredde inntil 80 cm og dybde inntil 60 cm. 
 

 
Urnefelt   
101 - 116 
 
 
 
 

 
Stående gravminne skal være innenfor følgende mål:   
Høyde fra 40 cm til 120 cm tillater bredder inntil 40 cm og dybde 
inntil 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x 
største dybde begrenses av 0,11 m3 og/eller ikke utgjør en vekt 
på mer enn 300 kg.  
For ubearbeidet naturstein med høyde fra 40 til 90 cm, tillates 
avvik med inntil 20 % av maks bredde på inntil ½ av steinens 
høyde. 
For ubearbeidet naturstein mer enn 90 cm høy, tillates avvik 
med inntil 20 % av maks bredde på inntil ⅔ av steinens høyde. 
Liggende gravminne skal være innenfor følgende mål: 
Høyde inntil 40 cm, bredde inntil 80 cm og dybde inntil 60 cm, 
beregnet slik at største høyde x største bredde x største dybde 
begrenses av 0,11 m3 og/eller ikke utgjør en vekt på mer enn 
300 kg. 
 

Urnefelt   
117 - 120 
 
 

Urnefelt med felles gravminner 
Feltene er utstyrt med gravminner som eies og forvaltes av 
kirkegårdsmyndighet. På hvert gravminne er det plass til inntil 
16 navneplater. Hver grav har rett til å disponere inntil 4 
navneplater mot innbetaling av de avgifter som til enhver tid 
gjelder. Kirkegårdsmyndighet sørger for monteringen av platene 
mot en avgift. Kirkegårdsmyndighet sørger for beplantning. 
Det forutsettes at graveier/ansvarlig for grav inngår 
gravlegatavtale for andel i felles beplantning for hele frednings-/  
festetiden. Løs gravpynt tillates ikke. 

 


