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Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

SFS 2003:699
Utkom från trycket
den 18 november 2003

utfärdad den 6 november 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om begravningslagen
(1990:1144)2
dels att i 4 kap. 4 och 7 §§ samt 11 kap. 6 § ordet ”skattemyndighet” i
olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i motsvarande form,
dels att i 9 kap. 14 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ordet
”Skatteverket”,
dels att 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 10 § samt 11 kap. 7 § skall ha följande
lydelse.

4 kap.
1 §3 När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har
förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla
detta till Skatteverket.
3 §4 Om något annat inte följer av 4 § skall dödsbeviset utan dröjsmål lämnas till Skatteverket.
Om den avlidne vid dödsfallet vårdades på en sjukvårdsinrättning eller
fördes dit i anslutning till dödsfallet, skall dödsbeviset lämnas av inrättningen. I andra fall skall beviset lämnas av den läkare som utfärdat handlingen.

5 kap.
10 §5 Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första
stycket skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast två månader efter dödsfallet.
Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.
1

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
Senaste lydelse av
4 kap. 4 § 1995:834
4 kap. 7 § 1995:834
9 kap. 14 § 1999:306
11 kap. 6 § 1999:306.
3
Senaste lydelse 1991:496. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
4
Senaste lydelse 1991:496.
5
Senaste lydelse 1999:306.
2

1

SFS 2003:699

Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, skall
Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, underrätta den kommun som anges i 2 §.

11 kap.
7 §6 Länsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Den enskildes motpart skall därvid vara den som
fattat beslut enligt 6 §.
Även länsstyrelsens beslut
– i ärende som avses i 5 kap. 4 §,
– om förfarande med aska enligt 5 kap. 5 § andra stycket,
– om flyttning av gravsatt stoft eller aska enligt 6 kap. 2 § andra stycket,
och
– om överflyttning eller upphörande av gravrätt enligt 7 kap. 34 § får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 11 kap. 6 §
andra stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut.
På regeringens vägnar
MARITA ULVSKOG
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)
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