Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av
begravningsclearing
Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den
1 januari 2017. Hur detta ska hanteras i praktiken har genererat många frågor och detta vill vi nu bringa klarhet i
igenom detta utskick.
Kostnader för kremation
Generellt för kremation anser vi att de huvudmän som saknar eget krematorium ska teckna avtal med
närliggande krematoriehuvudman. I de fall någon avlider hos eller i närheten av en krematoriehuvudman och
avtal saknas anser vi att krematoriehuvudmannen tar kostnaden för dessa enstaka kremationer. Eftersom
clearingen är avskaffad och vi numera har en enhetlig begravningsavgift ska enbart fakturering av
kremationskostnader ske mellan avtalsparter. Kostnader för de kremationer som sker utanför avtalsförfarande
ska krematoriehuvudmannen inkludera i sitt budgetarbete.
Gravsättning på särskilda gravplatser
Även för särskilda gravplatser anser vi att huvudmän som ej har särskilda gravplatser ska teckna avtal med
närliggande huvudmän som har särskilda gravplatser. I vissa fall är det nära mellan huvudmän med särskilda
gravplatser och i andra fall är avstånden mycket längre. Beroende på befolkningsomflyttningar och önskemål från
dödsbon kommer det finnas fall när huvudmän som har egna särskilda gravplatser får begäran från dödsbon om
att gravsättning ska ske hos annan huvudman. Dessa huvudmän har av förklarliga skäl inget avtal med varandra
men dödsboets fria val gäller även här med en enda begränsning, platsbrist. Uppkom detta före 2017 var det ett
sedvanligt clearingförfarande men nu 2017 är det vår rekommendation att gravsättningshuvudmannen tar
kostnaden för detta.
Upplåtelse av lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
För lokaler ska likvärdigt förhållningssätt gälla som för särskilda gravplatser och kremering. Finns det ett mönster
där flertalet kringliggande huvudmän använder lokaler så bör avtal upprättas och kostnaden regleras. Är det
enbart fåtal händelser så anser vi att kostnaden bokförs där den uppstår.
Dödfall under 2016
Den gamla clearingen gäller för alla dödsfall under 2016. Detta betyder att huvudmänen måste kunna genomföra
clearingfakturering enligt det tidigare systemet hela 2017.
Dödsboets kostnader
Mycket viktigt att poängtera är att dödsboet aldrig kan bli betalningsansvarigt för något som ingår i
begravningsavgiften. Kostnader som tidigare belastat annan huvudman via clearingfakturering får inte under
några omständigheter belasta dödsboet.
I dessa frågor har samråd skett med SKAO.
Har ni funderingar angående detta kontakta SKKF:s kyrkogårdskonsulent, Mattias Elofsson, 073 – 444 92 10
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