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NYA AVGIFTER FÖR UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UR KYRKBÖCKERNA 1.1.2020
Enligt 16 kap. 11 § 2 mom. i kyrkolagen bestämmer Kyrkostyrelsen den avgift som
församlingarna och centralregistren tar ut för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna.
Kyrkostyrelsen har den 10 december 2019 fattat beslut om nya avgifter som träder i kraft den
1 januari 2020. Det nya avgiftsbeslutet finns som bilaga till cirkuläret. Genom det nya beslutet
upphävs det gällande avgiftsbeslutet av den 21 april 2015.

I avgiftsbeslutet har man beaktat förutom förenhetligandet av de avgifter som kyrkan och
magistraterna tar ut även reformen i anslutning till kyrkobokföringen. I kyrkans gemensamma
medlemsdatasystem tas KirDi-funktionen i bruk före utgången av 2021. För närvarande görs
en del av ämbetsbevisen i form av släktutredningar centraliserat med hjälp av den nya KirDifunktionen. En del av ämbetsbevisen i släktutredningsform utarbetas dock fortfarande så att
de intyg som hänför sig till helheten upprättas manuellt och beställs separat från varje
församling som berörs.

De två olika sätten att upprätta intyg måste beaktas också vid prissättningen av intygen. När
det gäller intyg som upprättas centraliserat med hjälp av KirDi-funktionen i Kirjuri är avsikten
att följa de avgifter som magistraterna tar ut. Prissättningen av intyg som upprättas manuellt
följer i regel de priser som anges i det avgiftsbeslut som gäller till den 31 december 2019.
För ett intyg som upprättas manuellt debiteras 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter
eller ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-,
flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

För ett intyg debiteras 30 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och det inte
är fråga om intygets huvudpersons enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig
akt;

För ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i Kirjuri debiteras för
huvudpersonens del 45 euro och för ett intyg som anknyter till huvudpersonen 9 euro. För
varje person upprättas ett eget intyg.

Från och med den 1 januari 2020 debiteras 9 euro för ett intyg över enstaka uppgifter om en
församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att
personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter
(levnadsintyg).

För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9
euro.

För intyg som upprättas för släktforskning eller vetenskaplig forskning debiteras 45 euro. Om
upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för
varje påbörjad 30 minuters period.

I det nya avgiftsbeslutet har man också beaktat avgifterna för det material som begärs av
digitaliserat material. För kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker debiteras 45 euro.
Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje
påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material
som baserar sig på kyrkböcker.

Det nya avgiftsbeslutet tillämpas på de ansökningar om intyg som inkommit efter att beslutet
har trätt i kraft.
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