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Bårhusen i Sverige

Postadress: 171 94  SOLNA  Telefon: 0771-567 567     
Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se 

Rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska 
rapporteras från Skatteverket till kommunen enligt 5 
kap. 10 § BegrL  
Denna rutin är gemensamt framtagen av Skatteverket och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) för att förkorta ledtiderna i de fall ingen gör anspråk på att anordna 
kremering eller gravsättning utav en avliden person. Målet är att minska tiden stoft ligger på 
bårhusen, hitta sätt för Skatteverket att snabbare starta utredning enligt 5 kap. 10 § 
begravningslagen och i förekommande fall lämna över ärende till kommunen om ingen hört 
utav sig för att hämta stoftet.  

Syftet med denna rutin är också  att inblandade aktörer får den återkoppling de behöver för 
att fullgöra sina uppdrag.  Det är därför rutinen också innehåller beskrivning av vad 
bårhusen, Skatteverket och kommunen ska göra för att alla inblandade parter får den 
information de behöver.  

Förslag till rutin har varit ute på remiss hos regionerna och på underhandsremiss hos 
bårhusen. Synpunkterna därifrån och från SKR:s och Skatteverkets rättsavdelningar har varit 
tämligen samstämmiga varför denna rutin nu är beslutad. 
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Rutin för att underrätta Skatteverket, kommunerna och 
bårhusen 
Bårhusen meddelar Skatteverket löpande om stoft som förvarats på bårhuset där ingen hört 
av sig med besked om att stoftet ska hämtas för gravsättning, kremering eller transport till 
utlandet. Detta meddelande skickas när bårhuset anser det lämpligt sannolikt när stoftet 
förvarats i ca 3 veckor. Bårhuset meddelar om de vill ha återkoppling från Skatteverket och i 
så fall på vilket sätt. 

Maila skatteverket@skatteverket.se och skriv meddelande från bårhus i ärendemeningen 

Brev Skatteverket, Folkbokförings och fastighetsavdelningen 171 94 Solna 

Telefon 0771-567 567 och i talsvar ange folkbokföring 

Skatteverket startar efter meddelande från bårhuset en utredning och undersöker om det 
finns beviljat anstånd med gravsättning eller kremering, om medling pågår, om det finns 
någon begravningsbyrå som beställt intyg eller om det är ett ärende som ska lämnas över till 
kommunen. Skatteverket återkopplar till bårhuset på det sätt som angetts i meddelandet.  
Skatteverket kontaktar dödsbodelägare (make/maka, barn, föräldrar  eller förekommande 
fall syskon eller barnbarn) för att höra  efter om de tänker ta hand om kremering eller 
gravsättning. 

För de ärenden som lämnas över till kommunen ska följande information finnas med i 
underrättelsen (5 kap. 10 § begravningslagen): 

• namn och personnummer på den avlidne samt uppgift om att det inte finns någon 
inkommen ansökan om anstånd med kremering eller gravsättning och att det heller 
inte finns skäl för att medge sådant anstånd, 

• vilket bårhus som anmält ärendet till Skatteverket så att kommunen direkt får 
kunskap om var kroppen ligger, 

• vilka anhöriga (dödsbodelägare) som har kontaktats. Dessutom är det önskvärt att 
Skatteverket uppger vilka av dessa som svarat och vad de svarat samt deras 
kontaktuppgifter. Om anhörig saknas ange det. 

Vid behov kan kommunen beställa dödsfallsintyg och släktutredning  samt kopia på 
dödsbevis från Skatteverket.  

mailto:skatteverket@skatteverket.se
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Dataskyddsförordningen 
Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter (art 4.1, skäl 27). En avliden person omfattas 
således inte av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). 

Personuppgifter gällande avlidna kan utgöra personuppgifter för nu levande personer, till 
exempel anhöriga, såvitt avser känsliga personuppgifter såsom ärftliga sjukdomar som lett till 
dödsfall eller brott som avlidna begått. Finns inga sådana uppgifter gäller inte GDPR. 

För Skatteverket För Sveriges kommuner och regioner 

Rusmir Fajkovic, enhetschef 

Folkbokförings- och fastighetsavdelningen 

Fredrik Lennartsson, chef 

Avdelningen för vård och omsorg 
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Sändlista 
SKR för vidarebefordran till bårhus inom regionen 

Region Stockholm regionstockholm@sll.se 

Region Uppsala region.uppsala@regionuppsala.se 

Region Sörmland registratur@regionsormland.se 

Region Östergötland region@regionostergotland.se 

Region Jönköping regionen@rjl.se 

Region Kronoberg region@kronoberg.se 

Region Kalmar region@regionkalmar.se 

Region Gotland regiongotland@gotland.se 

Region Blekinge region@regionblekinge.se 

Region Skåne region@skane.se 

Region Halland regionen@regionhalland.se 

Västra Götalandsregionen, Regionens hus, 462 80 Vänersborg 

Region Värmland diariet@regionvarmland.se 

Region Örebro regionen@regionorebrolan.se  

Region Västmanland region@regionvastmanland.se 

Region Dalarna region.dalarna@regiondalarna.se 

Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se 

Region Västernorrland region.vasternorrland@rvn.se 

Region Jämtland Härjedalen region@regionjh.se 

Region Västerbotten regionen@regionvasterbotten.se 

Region Norrbotten regionnorrbotten@norrbotten.se 

RMV rmv@rmv.se för vidarebefordran till bårhusen 
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