Anmodning om begravelse/ligbrænding
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Side 1 af 2 sider

Om afdøde
Fulde navn
Afdødes CPR-nummer

Skriv fødselsdato, hvis afdøde ikke havde et CPR-nummer

Vej og nummer

Postnummer

By

Fødselsregistreringssted

Statsborgerskab

Civilstand
Ugift

Gift

Registreret partner

Separeret

Fraskilt

Enke

Dødssted

Enkemand

Ugift, barn
under 18 år

Civilstand
ukendt

Dødsdato/findedato

Om ægtefælle/registreret partner
Ægtefælle/registreret partner er
Efterlevende

Dødsdato
Død

Fulde navn
Ægtefælle/registreret partners CPR-nummer

For ægtefælle/registreret partner uden CPR-nummer angives fødselsdato

Dato for vielsen/registreret partnerskab

Sted for vielsen/registreret partnerskab

Nuværende/sidste adresse

Om begravelse/ligbrænding
Afdøde skal
Jordfæstes

Kremeres, og asken skal
spredes over åbent hav

Kremeres

Landets navn

Kremeres, og asken skal
anbringes på anden måde

Liget/asken overføres til udlandet

Kirkegård

Krematorium

Om en kirkelig handling
Afdøde var medlem af folkekirken

Afdøde var medlem af et trossamfund uden for folkekirken
Hvilket:

Afdøde var hverken medlem af folkekirken
eller et trossamfund uden for folkekirken

Skal der medvirke en præst ved begravelsen/bisættelsen
Ja, præst fra folkekirken

Ja, præst fra et trossamfund uden for folkekirken

Præstens navn
Telefon

Nej, der skal ikke medvirke nogen præst
Dato

Sted
Præstens adresse
E-mail

Anmelderens underskrift
Jeg giver hermed mit samtykke til, at oplysningerne i anmodningen om begravelse eller ligbrænding indsamles og behandles
af begravelsesmyndigheden til brug for begravelsesmyndighedens afgørelse, herunder at oplysningerne videregives til
krematorium og/eller kirkegård og skifteretten. Jeg giver endvidere mit samtykke til, at dokumenter vedrørende anmodningen
kan sendes til min e-boks.
Det bekræftes herved, at anmodningen ikke er i strid med afdødes kendte ønsker.
Dato: 				
Underskrift:

Klokkeslæt
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Side 2 af 2 sider

Anmodningen vedrører
Navn på afdøde

Om anmelder
Anmelder er afdødes
Ægtefælle/registrerede partner

Barn

Forælder

Andet:

Anmelders fulde navn
Anmelders CPR-nummer/CVR-nummer

Anmelder uden CPR-nummer, angiv fødselsdato

E-mail
Postnummer

Kontakttelefonnummer

Vej og nummer
By

Land

Anden kontaktperson (udfyldes, hvis anmelderen ikke er kontaktperson)
Kontaktpersonens navn
Kontaktpersonens CPR-nummer

Telefon

E-mail

Vej og nummer

Postnummer

By

Land

Supplerende oplysninger – til kirkegård/krematorium/skifteretten

Anmodning om begravelse/ligbrænding
Pårørende til en afdød skal via blanketten ”Anmodning om
begravelse/ligbrænding” anmode om, at afdøde skal begraves
eller kremeres.
Du skal sende blanketten til
Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede.
Foreligger den lægelige dødsattest, vedlægges den. Du kan finde
relevante adresser og telefonnumre på www.personregistrering.dk.
Du kan muligvis blive bedt om bilag
For eksempel afdødes fødsels- og dåbsattest, fødsels- og navneattest eller vielsesattest.
Dine og afdødes ønsker
Via blanketten skal du blandt andet oplyse, om afdøde skal
begraves eller kremeres, og om en præst skal medvirke ved
begravelsen. Hvis afdøde før sin død har udtrykt ønske om
enten at blive begravet eller kremeret, og om hvorvidt en præst
skal medvirke, skal dine oplysninger stemme overens med
afdødes ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken, medvirker
der normalt en præst ved begravelsen.
Begravelsesmyndighedens afgørelse
Som anmelder modtager du begravelsesmyndighedens afgørelse
på din anmodning. Begravelsesmyndigheden sørger for at give
skifteret, kommune, kirkegård og krematorium besked om

dødsfaldet. Er du uenig i afgørelsen af sagen, skal begravelsesmyndigheden forelægge spørgsmålet for skifteretten, som træffer
den endelige afgørelse.
Begravelsen eller ligbrændingen skal normalt ske senest otte
dage efter dødsfaldet.
Dødssted
Hvis dødsfaldet skete på et hospital, skal du skrive navnet på
hospitalet. Hvis dødsfaldet skete i hjemmet eller et andet sted,
skal du skrive den pågældende adresse.
Persondataloven
Som led i sagsbehandlingen indsamler, behandler og videregiver
begravelsesmyndigheden personoplysninger.
Hvis begravelsesmyndigheden under sagens behandling forelægger eller videresender sagen til skifteretten, eller hvis der klages
over afgørelsen, og sagen skal forelægges for skifteretten, vil
disse myndigheder også kunne foretage behandling m.v. af
personoplysninger. Efter persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj
2000) har registrerede personer følgende rettigheder:
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles.
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles.
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af
oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde
er behandlet i strid med lovgivningen.
For nærmere oplysninger om lovgrundlaget for Persondataloven
henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk .

