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Begravelse og bisættelse – Regler og dine 
muligheder  

Her kan du læse om de muligheder, som du har, når du mister dit barn og de regler, som 
du skal forholde dig til.  
 
Dit barn er dødfødt inden 22 fulde graviditetsuger  
En del hospitaler tilbyder en ikke-religiøs nedgravning af børn på en kirkegård. Du kan spørge 
personalet på hospitalet, om det er en mulighed.   
Der kan gå en del måneder, før den finder sted, men du kan spørge personalet i kapellet, hvor lang tid der 
går. Her kan du også få oplyst, hvilken kirkegård de benytter sig af, og efter nedgravningen kan du af 
kirkegårdspersonalet få oplyst, hvilket område af kirkegården dit barn ligger på. 
 
Du får ikke en dødsattest, når dit barn er dødfødt 21+6 eller tidligere, men hvis du ønsker at få dit barn 
udleveret til begravelse/bisættelse, så modtager du en nedgravningsattest. Du er berettiget til 
begravelseshjælp, og du skal bruge nedgravningsattesten til at søge om den. Du kan se de gældende 
regler for begravelseshjælp på borger.dk. 
 

Dit barn er levendefødt inden 22 fulde graviditetsuger, født efter 22 fulde 
graviditetsuger og er under 18 år 

Du har pligt til at sørge for en begravelse/bisættelse, hvis du har mistet et levendefødt barn (uanset 
hvornår i graviditeten), og inden han/hun er fyldt 18 år. Det gælder også, hvis dit barn er dødfødt 22+0 eller 
senere. Du er berettiget til begravelseshjælp, og du kan se de gældende regler på borger.dk.   
 
Hvis dit barn er fyldt 15 år, og hvis dit barn har taget stilling til, om han/hun vil begraves/bisættes, så skal 
dette ønske, hvis det er muligt, efterleves.  
 

Dit barn er over 18 år 
Hvis dit barn er fyldt 18 år, så er han/hun juridisk set voksen, og dermed gælder de samme regler, som for 
andre voksne. Eventuel begravelseshjælp afhænger af dit barns formue. 
 

Bedemand  
En bedemand kan hjælpe med de praktiske ting i forbindelse med en begravelse/bisættelse, hvis du ønsker 
det. 
Du bestemmer, hvilke af de praktiske gøremål, som du selv vil stå for og hvilke du vil have bedemandens 
hjælp til. Bedemanden kan også stå for det hele, hvis du ønsker det. 
 
Hos bedemanden kan du: 

• Købe kiste og urne. 

• Indhente erklæringsformular ved spredning af aske på havet. 
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Bedemanden kan også hjælpe med at:  

• Etablere kontakten til hospitalskapel, krematorium, præst, kapel og kirkegårdskontor samt koordinere 
mødetidspunkter.  

• Etablere kontakten til hospitalskapel, krematorium, præst, kapel og kirkegårdskontor samt koordinere 
mødetidspunkter.  

• Ordne det formelle papirarbejde.  

• Sørge for blomster, indrykke dødsannonce og lave aftale med stenhugger.  

• Ansøge om begravelseshjælp. 

 

Dødsattest, dødsanmeldelse og godkendelsesattest 
Uanset dit barns alder så kræver det en godkendelsesattest at foretage en begravelse/bisættelse. Men 
inden du får den, er der nogle skridt, som du skal igennem.  

Bl.a. skal du have en dødsattest. Dødsattesten udskrives af en læge, så dødsfaldet kan registreres i 
dødsårsagsregistret. Med dødsattesten kan du udfylde dødsanmeldelsen, som er en anmodning til 
begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding. Du kan også lade bedemanden gøre det.  
 
Dødsanmeldelsen skal sendes til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, som dit barn tilhørte. Dette 
gælder, uanset om barnet var medlem af folkekirken eller ej.  
 
I anmeldelsen skal du oplyse: 
• Om dit barn bliver begravet eller bisat 
• Om dit barn var medlem af folkekirken 
• Om en præst står for begravelsen/bisættelsen 
• Dato og tid for begravelsen/bisættelsen 
• Hvor dit barn skal begraves/bisættes 
• Dit barns statsborgerskab 

 
Når kirkekontoret eller sognepræsten har godkendt dødsanmeldelsen, så modtager du en 
godkendelsesattest. Først når kirkegården/krematoriet har modtaget godkendelsesattesten, kan 
begravelsen/kremeringen finde sted. 
 

Gravsted 
Du kan frit vælge den kirkegård, som du foretrækker. Hvis du vælger en kistegrav, så er fredningstiden 20 
år. Det vil sige, at din brugsret til stedet er mindst 20 år. Vælger du en urnegrav, så er det mindst 10 år. 
Brugsretten kan ofte fornyes, når årene er ved at være gået. Reglerne fastsættes af kirkegårdens 
vedtægter, ligesom prisen for et gravsted kan variere. 
 

Begravelse/bisættelse med folkekirkelig ceremoni  
Præster i den danske folkekirke har ikke pligt til at bistå en begravelse/bisættelse af personer, der ikke er 
medlem af folkekirken. De fleste præster vil dog gerne begrave/bisætte ikke-døbte børn, hvis det er 
forældrenes ønske.  
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Hvis du ønsker du en kirkelig ceremoni, er det almindeligt, at du har én eller flere samtaler med præsten før 
begravelsen/bisættelsen. Her kan du tale med præsten om dine ønsker til ceremonien, f.eks. hvis du ønsker 
personlige indslag som en bestemt sang, en tale m.m. 
 
Kun jordpåkastelsen er et fast begravelsesritual i den danske folkekirke. Hvis der er tale om en begravelse, 
så foregår jordpåkastelsen ude ved graven. Hvis der er tale om en bisættelse foregår jordpåkastelsen i 
kirken. Resten af begravelsesritualerne er vejledende.  
 

Ceremoni uden folkekirke 
Hvis du tilhører et andet trossamfund end den danske folkekirke, eller hvis du ikke ønsker en folkekirkelige 
ceremoni, så kan du benytte et kapel. Du må gerne selv transportere kisten til kapellet.  
 
I kapellet kan du samle pårørende og sammensætte en ceremoni uden præst. Hvis kapellet indeholder 
kristne symboler, kan du bede om at få dem tildækket.  
 
Du kan afholde en ceremoni, uanset om der er tale om en begravelse eller bisættelse.  
Hvis der er tale om en begravelse, kan du selv nedsænke kisten og kaste den første jord på, eller du kan 
lade kirkegårdspersonalet gøre det. Hvis der er tale om en bisættelse, kan du vælge selv at køre kisten til 
krematoriet eller lade bedemanden stå for transporten. 
 

Begravelse uden ceremoni  
Du må gerne selv transportere kisten til kirkegården. Her vil der typisk være en graver og en 
kirkegårdsbetjent til stede under kistenedsænkningen og en bedemand, hvis du ønsker det. Du kan selv 
nedsænke kisten og kaste den første jord på, eller du kan lade kirkegårdspersonalet gøre det.  

 
Kremering  
Kremering foregår på et krematorium, og du kan frit vælge det krematorie, som du ønsker at benytte. Hvis 
du benytter en bedemand, så kan han/hun lave en aftale med et krematorie, og hvis ikke, så skal du selv 
tage kontakt. Efter bisættelsen kan du vælge selv at køre kisten til krematoriet. Bedemanden kan også stå 
for transporten. Du eller bedemanden skal sørge for, at krematoriet modtager både en urne og 
godkendelsesattesten. 
 
Hvis du ønsker det, kan du få oplyst, hvornår kremeringen finder sted. Du må gerne være til stede under 
kremeringen, som tager ca. 80 min.   
 
Når kremeringen er endeligt afsluttet, så bliver der sendt et brev om, at urnen kan hentes. Brevet er din 
dokumentation for, at du eller bedemanden må få urnen udleveret til urnenedsættelse. 
 

Urnenedsættelse 
Du må gerne selv transportere urnen til kirkegården, men du kan også vælge at lade bedemanden hente 
den. Du eller bedemanden skal aftale en dato for urnenedsættelsen med 
kirkegårdspersonalet/kirkekontoret. Du kan selv nedsænke urnen, eller du kan lade kirkegårdspersonalet 
gøre det. Hvis urnen skal på en fællesgrav, så kan der gå flere måneder.   
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Spredning af aske (maritim begravelse)  
Du skal udfylde en erklæring til sognepræsten/kirkekontoret, hvis du ønsker en maritim begravelse. 
Askespredning skal foregå over åbent vand. Det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det 
er ikke tilladt at sprede asken over en sø.  
 
Du skal selv sørge for askespredningen, og den skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke 
tilladt at sænke urner med aske i havet.  
 

Nedsættelse af urne på privat grund 
Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at nedsætte urnen på privat grund. Der er også en række 
betingelser, som skal være opfyldt.  
Du kan læse mere om betingelserne og proceduren på kirkeministeriets hjemmeside.  
 

Skovbegravelsesplads 

En skovbegravelsesplads ligger i naturen, som en del af en skov. På en skovbegravelsesplads er jorden ikke 
indviet, og er dermed ikke religiøst betonet. Det er tilladt at lægge en neutral mindesten med navn og dato. 
Skovbegravelsespladser er kun for urner.  
 
 
 

 
 

 

Begravelseshjælp 
Alle, som har begravet/bisat deres barn inden det fyldte 18 år, kan modtage begravelseshjælp. 
Det er et fast beløb, som udbetales af Udbetaling Danmark ca. 4 uger efter, de modtager 
ansøgningen. Du skal bruge dødsattest eller nedgravningsattest som dokumentation, hvis dit barn 
ikke har et CPR-nr.  
 
En bedemand kan hjælpe dig med at søge om begravelseshjælp eller du kan selv søge elektronisk. 
Begravelseshjælpen bliver udbetalt til din NemKonto, men hvis bedemanden søger på dine vegne, 
så udbetales den ofte direkte til ham/hende.  
 
Du kan læs mere på borger.dk, hvor du også kan se de gældende satser.  
 
Hvis dit barn er fyldt 18 år, så afhænger muligheden for begravelseshjælp af dit barns formue.  
 

Sygeforsikring Danmark  
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, så kan du være berettiget til tilskud.  
Kontakt Sygeforsikring Danmark og hør nærmere på tlf.: 7010 9070. 


