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Godkjenning av forskrift - Viken - Bærum kommune - vedtekter
Vi viser til søknad av 01.07.2021 om godkjenning av ny forskrift om gravplassvedtekter for Bærum
kommune, jf. gravplassloven § 21, og til etterfølgende korrespondanse i saken.
Vi har vurdert saken på bakgrunn av de foreliggende opplysninger, og har kommet til følgende
avgjørelse:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finner på bakgrunn av sakens opplysninger å
godkjenne ny forskrift om gravplassvedtekter for Bærum kommune som oversendt
18.11.2021.
Beslutningsgrunnlag
Godkjenning av lokal forskrift om gravplassvedtekter er hjemlet i gravplassloven § 21.
Vedtektene for gravplassene i Bærum kommune ble sist godkjent 13.10.2016. I forbindelse med
etableringen av den nye Lilleøya gravlund har Bærum kommune nå gjort en helhetlig gjennomgang
av gravplassvedtektene for kommunen, blant annet for å tilpasse disse til Statsforvalterens utkast til
mal for forskrift om gravplassvedtekter. Vedtektenes hovedinnhold og intensjon er i det vesentligste
videreført fra gjeldende vedtekter.
Vi gav i epost av 31.08.2021 detaljert tilbakemelding på reviderte vedtekter oversendt for
godkjenning. Det ble i tillegg avholdt et møte med Bærum kommune hos Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark 05.10.2021 hvor både de omsøkte vedtektene og våre tilbakemeldinger ble
gjennomgått. Våre tilbakemeldinger til de først omsøkte vedtektene synes i det vesentligste å være
innarbeidet i revidert versjon oversendt oss for godkjenning 18.11.2021.
Gravplassvedtekter ansees som forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 37 at
forvaltningsorganet i saker som gjelder utarbeidelse, endring eller opphevelse av forskrifter skal
påse at relevante parter gjennom forhåndsvarsling gis anledning til å uttale seg om saken før den
avgjøres endelig. Bærum kommune opplyser at forhåndsvarsling (høring) av forslag til ny forskrift
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ble gjennomført våren 2021, før saken ble behandlet politisk i kommunen. Ingen kommentarer til
forslaget ble mottatt i løpet av høringsperioden.
På bakgrunn av det ovennevnte legger vi til grunn at forvaltningslovens krav om forhåndsvarsling er
ivaretatt.
Særlig om ikrafttredelse og kunngjøring
Forskriftens godkjenningsdato er i utgangspunktet dette brevets dato. I dette tilfellet er det
imidlertid opplyst i oversendelsesbrevet av 18.11.2021 at forskriften vil sendes kommunestyret for
orientering og ny behandling etter at Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks godkjenning
foreligger. Vår godkjenningsdato settes derfor til den dato justert forskrift vedtas i Bærum
kommune. Videre anbefaler vi på denne bakgrunn at ikrafttredelsesdato settes til 1 måned etter
godkjenningsdato, for at forskriften skal kunne kunngjøres før ikrafttredelse. Det følger av
forvaltningsloven § 38 første ledd at forskrifter skal kunngjøres på Lovdata.no. Vi anbefaler i tillegg at
forskriften i sin helhet legges lett tilgjengelig på gravplassmyndighetens nettsider.
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