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Anstånd med gravsättning eller kremering av stoft med
anledning av coronaviruset
Huvudregeln är att en gravsättning eller kremering av stoft ska ske så snart som möjligt och
senast en månad efter dödsfallet. I undantagsfall får Skatteverket medge anstånd med
gravsättningen eller kremeringen av stoftet. Anstånd får bara medges om det finns särskilda
skäl enligt 5 kap. 10 § andra stycket begravningslagen (1990:1144). Exempel på när Skatteverket
kan medge anstånd finns i rättslig vägledning.
Sveriges Begravningsbyråers förbund och Svenska Kyrkan har kontaktat Skatteverket och
påtalat att coronaepidemin kan medföra att bårhusen i Sverige utsättas för osedvanligt hög
belastning eftersom fler personer än normalt avlider. De anser därför att Skatteverket bör vara
restriktiva med att bevilja anstånd med gravsättning eller kremering.
Med anledning av coronaviruset har antalet ansökningar om anstånd med gravsättning eller
kremering ökat. Som skäl för anstånd har bland annat åberopats:
-

att den anhörige som ska ordna med gravsättningen är sjuk eller tillhör någon av
riskgrupperna,
att övriga anhöriga, släkt och vänner är sjuka eller tillhör någon av riskgrupperna,
att ett stort antal personer beräknas delta vid begravningen, och
att anhöriga befinner sig utomlands och inte kan resa till Sverige.

Som skäl för att medge anstånd med gravsättning eller kremering anges i Rättslig vägledning
exempelvis att en anhörig på grund av sjukdom inte kan ordna med gravsättning i tid. Det
förutsätter dock att det inte finns någon annan anhörig som kan ordna med gravsättningen.
Om en eller flera anhöriga befinner sig utomlands och därmed är förhindrade från att delta vid
begravningen utgör inte särskilda skäl för att medge anstånd. Den omständigheten att övriga
anhöriga, släkt, och vänner är sjuka eller tillhör någon av riskgrupperna utgör inte heller
särskilda skäl för anstånd. Samma bedömning ska göras när ett stort antal personer beräknas
delta vi begravningen.
Enligt Svenska kyrkan behöver inte gravsättningen sammanfalla med begravningsceremonin
utan det går bra hålla begravningsceremonin vid en senare tidpunkt. I en artikel i SVT Nyheter
anges att det i Malmö numera är möjligt att livesända begravningar via nätet. Tjänsten kan även
användas av personer som bor eller vistas utomlands.
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