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utfärdad den 30 maj 2013.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § och 9 kap. 2, 4 och 14 §§
begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §2 På en allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid
dödsfallet var folkbokförda på en fastighet inom församlingen eller kommunen. De som vid dödsfallet var folkbokförda enbart i kommunen och kommunen inte är begravningshuvudman, eller under rubriken utan känd hemvist,
ska beredas gravplats på en allmän begravningsplats som tillhandahålls av
den begravningshuvudman inom vars förvaltningsområde de senast var folkbokförda.
På en allmän begravningsplats ska gravplats också beredas en dödfödd som
avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan är
folkbokförd inom huvudmannens förvaltningsområde. Detsamma gäller i
fråga om en dödfödd som avlidit före utgången av tjugoandra havandeskapsveckan, om kvinnan begär det och ett läkarintyg om dödsfallet lämnas till huvudmannen.
Om tillgången på gravplatsmark medger det, får också andra beredas gravplats där.

9 kap.
2 §3 Begravningsavgiften ska betalas till huvudmännen inom Svenska kyrkan eller, om den avgiftsskyldige är folkbokförd i en kommun som är begravningshuvudman, till den kommunen.
Begravningsavgiften för den som är folkbokförd under rubriken utan känd
hemvist ska betalas enligt första stycket med utgångspunkt i var han eller hon
senast var folkbokförd.
4 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får på
grundval av huvudmännens beräknade kostnader meddela föreskrifter om den
avgiftssats enligt vilken begravningsavgift ska betalas. I de fall en kommun är
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huvudman fastställer kommunen dock alltid avgiftssatsen. Avgiftssatsen ska
grundas på en särredovisning av verksamhetens intäkter och kostnader.
Avgiftssatsen ska bestämmas på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga på det sätt som anges i
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. I den lagen finns också bestämmelser om
beräkning och utbetalning av begravningsavgiften till huvudmännen.
14 §5 Svenska kyrkan ska på medium för automatisk databehandling underrätta regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om respektive huvudmans beräknade kostnader för det följande beskattningsåret. Sedan
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har fastställt avgiftssatsen ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, på
samma sätt underrätta Skatteverket om den avgiftssats som ska gälla för det
följande beskattningsåret och respektive huvudmans andel av de totala kostnaderna. Svenska kyrkan ska till regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa en avgiftssats.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om när och hur uppgifterna ska lämnas.
Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när kommun är huvudman finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i
fråga om begravningsavgifter för år 2017.
På regeringens vägnar
STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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