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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 6 § begravningslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
Det föreslås att i begravningslagen tas in en 

bestämmelse enligt vilken de församlingar 
och kyrkliga samfälligheter i evangelisk-
lutherska kyrkan som håller allmänna be-
gravningsplatser även i framtiden i enlighet 
med tidigare praxis helt eller delvis skall 

kunna bevilja befrielse från de avgifter som 
tas ut inom begravningsverksamheten på den 
grund att den avlidne var frontveteran eller 
av något annat därmed jämförbart skäl. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2004. 

————— 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

Riksdagen godkände begravningslagen den 
7 februari 2003. Enligt 6 § 2 mom. nämnda 
lag skall grunderna för de avgifter som tas ut 
inom begravningsverksamheten vara de-
samma för alla dem som enligt lagen har rätt 
att bli gravsatta på en evangelisk luthersk 
församlings eller kyrklig samfällighets be-
gravningsplats. 

Församlingarna och de kyrkliga samfällig-
heterna inom evangelisk lutherska kyrkan har 
hittills tillämpat olika avgiftsgrunder vid 
prissättningen av begravningsverksamheten. 
En del av församlingarna eller de kyrkliga 
samfälligheterna har enligt gammal praxis 
upplåtit avgiftsfri gravplats för frontvetera-
ner. Enligt den utredning som finns tillgäng-
lig har vissa församlingar upplåtit fri grav-
plats för alla frontveteraner medan andra be-
gränsat sig till församlingsbor. En del för-
samlingar har inte alls upplåtit gravplatser 
gratis. I vissa församlingar har också maken 
till en frontveteran fått avgiftsfri gravplats. 

På grund av 6 § 2 mom. begravningslagen 
kan församlingarna och de kyrkliga samfäl-
ligheterna efter lagens ikraftträdande inte 
längre bevilja befrielse från de avgifter som 
tas ut inom begravningsverksamheten när det 
är fråga om frontveteraner. I riksdagens för-

valtningsutskotts betänkande om begrav-
ningslagen (FvUB 21/2002 rd) anses det vik-
tigt att den kutym som många församlingar 
tillämpar att upplåta en gratis gravplats för 
krigsveteraner fortsatt skall kunna tillämpas. 

Det föreslås att till 6 § begravningslagen 
fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket en försam-
ling eller en kyrklig samfällighet utan hinder 
av paragrafens 2 mom. helt eller delvis skall 
kunna bevilja befrielse från de avgifter som 
tas ut inom begravningsverksamheten på den 
grund att den avlidne var frontveteran eller 
av något annat därmed jämförbart skäl. På så 
sätt kan församlingarna och de kyrkliga sam-
fälligheterna om de så önskar följa tidigare 
praxis även i fortsättningen. 

Befrielse från avgift skall kunna beviljas, 
om den avlidne var frontveteran eller om nå-
got annat därmed jämförbart skäl föreligger. 
Som frontveteran betraktas av tradition den 
som har beviljats frontmannatecken, front-
tjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller 
frontmannatecken för utlänningar. Bestäm-
melsen skall också kunna tillämpas på andra 
personer som tjänstgjort i uppdrag under Fin-
lands krig. Med stöd av bestämmelsen skall 
också maken till den person som har rätt till 
befrielse kunna beviljas avgiftsfrihet.  

Ingen ges med stöd av bestämmelsen rätt 
att kräva befrielse från avgifter inom begrav-
ningsverksamheten. Församlingen eller den 
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kyrkliga samfälligheten skall enligt nuvaran-
de praxis ha rätt att besluta om beviljande av 
avgiftsbefrielse. Befrielse skall dock tilläm-
pas på lika grunder oberoende av medlem-
skap i församlingen. 
 
2.  Proposit ionens verkningar 

Syftet med propositionen är att nuvarande 
praxis skall kunna fortsätta så att församling-
arna och de kyrkliga samfälligheterna kan 
bevilja befrielse från de avgifter som tas ut 
inom begravningsverksamheten på den grun-
den att den avlidne var frontveteran eller av 
något annat därmed jämförbart skäl. Proposi-
tionen har inga statsfinansiella verkningar. 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid undervisningsministeriet. Utlåtande 
om propositionen har begärts av kyrkostyrel-
sen.  
 
4.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
begravningslagen, dvs. vid ingången av 
2004. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 6 § begravningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 6 § begravningslagen av den 6 juni 2003 (  /2003) ett nytt 3 mom. som följer: 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En församling eller en kyrklig samfällighet 
kan utan hinder av 2 mom. helt eller delvis 
bevilja befrielse från de avgifter som avses i 
1 mom. på den grund att den avlidne var 

frontveteran eller av något annat därmed 
jämförbart skäl. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

————— 

Helsingfors den 6 juni 2003 
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