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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-17 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. 

 

Vissa begravningsfrågor 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 februari 2016 (Kulturdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),  

2. lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Anna 

Spinnell och departementssekreteraren Katja Stenport Wahlsten. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i begravningslagen 

 

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i begravningslagen. Det 

föreslås bl.a. att systemet som vid gravsättning reglerar kostnader 

mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffas. För 

att de som innehar begravningsplatser utan att vara huvudmän inte 

ska förlora sin rätt till ersättning föreslås att huvudmannen för be-

gravningsverksamheten inom det förvaltningsområde den avlidna var 
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folkbokförd i ska ersätta den som innehar enskild begravningsplats 

eller den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvud-

man, om en sådan innehavare tillhandahåller gravsättning på grav-

plats eller motsvarande. 

 

9 kap. 14 § 

 

I 12 § anges att regeringen eller den myndighet som regeringen be-

stämmer kan meddela föreskrifter om den ersättning som ska betalas 

när gravsättning eller motsvarande tillhandahålls av den som innehar 

en allmän begravningsplats utan att vara huvudman.  

 

Enligt ett nytt andra stycke i 14 § ska Svenska kyrkan samt Stock-

holms och Tranås kommuner på medium för automatiserad behand-

ling till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

lämna de uppgifter som behövs för att meddela föreskrifter om den 

ersättning som ska lämnas enligt 12 §. Första stycket i denna para-

graf rör en annan fråga, nämligen Svenska kyrkans uppgiftsskyldig-

het för att avgiftssatsen för begravningsavgiften ska kunna faststäl-

las. Lagrådet föreslår därför att bestämmelsen i andra stycket i 

denna paragraf i stället tas in i 12 §. Enligt tredje stycket får rege-

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bl.a. meddela 

föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas för att bestämma ersätt-

ningen. Om Lagrådets förslag godtas bör en motsvarande bestäm-

melse tas in i 12 §.   

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om Allmänna arvsfonden 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 


