
Erklæring fra pårørende - 
Offentlig begravelse i Vejle Kommune. 

 

 

Navn på afdøde: 
 

 

Navn på pårørende 
 

 

Cpr-nummer på 
pårørende 

 

Familieforhold: (F.eks. ægtefælle, samlever, barn, søster eller broder) 
 
 

 
Jeg ønsker med denne erklæring at meddele, at jeg ikke ønsker at stå for bisættelse/ begravelse 
og bobehandling vedr. afdøde nævnt ovenfor. 
 

Er der pårørende bekendt andre familiemedlemmer, som 
kan stå for bisættelse/ begravelse og bobehandling? 

JA NEJ 

 

Hvis JA – hvem?  
 
 

 

Kan pårørende udtale sig på vegne af hele den nærmeste 
familie til afdøde? 
 

JA NEJ 

Er der andre af afdødes nærmeste familiemedlemmer som 
også skal kontaktes? 
 

JA NEJ 

 

Hvis JA – hvem? (Anfør navn og evt. adresse) 
 
 

 
 
Med min underskrift bekræfter jeg oplysningerne ovenfor, og jeg erklærer mig indforstået med 
vilkårene for offentlige begravelser i Vejle Kommune, som de er beskrevet i *informationen 
nedenfor. 
 

Jeg er opmærksom på, at jeg ved denne erklæring frasiger mig muligheden for indflydelse på 
afviklingen af bisættelsen/begravelsen, den efterfølgende bobehandling samt tømning af boet.  
Jeg er orienteret om, at Vejle Kommune ved overtagelse af forpligtigelsen er berettiget til at 
overtage alle afdødes aktiver. 
 
Dato ____________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

Underskrift 
 
* ”Vilkår for offentlige begravelser i Vejle Kommune”, kan fremsendes eller udleveres ved henvendelse 
til Borgerservice på telefon 76810174. 



Information om offentlige begravelser i Vejle Kommune 

 
Hvornår offentlig begravelse: 
 

 Anvendes, hvis der ikke er pårørende/efterladte eller andre, som kan varetage forpligtigelsen. 

 Offentlig begravelse er ikke en tilskudsordning. Ordningen skal ses som den sidste løsning, når 
alt andet er prøvet. 

 Er der pårørende/efterladte eller andre, som gerne vil, men økonomisk ikke kan varetage 
forpligtigelsen, undersøges først, om der er mulighed for hjælp fra Ydelsescenteret, 
pensionskontoret eller banken, før sagen overgives til Borgerservice i kommunen.  
Dette skal ske for at sikre, at pårørende/efterladte eller andres ønsker om selv at have 
indflydelse på begravelsen mv. varetages, så vidt det er muligt. 

 Inden begravelsen/bisættelsen og bobehandlingen iværksættes, skal det være afgjort, hvem 
der har ansvaret. Kommunen kan således aldrig overtage ansvaret for et bo, hvor pårørende/ 
efterladte eller andre har påtaget sig dette ansvar, og hvor bisættelsen eller begravelsen er 
afholdt. 

 
 
Ønsker fra pårørende/efterladte eller andre: 
 

Når kommunen varetager begravelse/bisættelse og boets behandling, følger samtidig retten til 
suverænt at fastsætte vilkårene for begravelsen/bisættelsen, forholdene på kirkegården og den 
efterfølgende tømning af afdødes bo. 
 
Pårørende/efterladte eller andre har ved overdragelse af ansvaret til kommunen samtidig afskrevet sig 
muligheden for indflydelse i forhold til de her nævnte forhold. 
 
Fremsætter pårørende/efterladte eller andre ønsker udover det, som kommunen er forpligtiget til, må 
den pårørende/efterladte eller andre overtage såvel den praktiske som økonomiske forpligtigelse for 
hele begravelsen, bisættelsen, forholdene på kirkegården og den efterfølgende tømning af afdødes bo. 
 
 
Afdødes egne ønsker: 
 

Vejle Kommune er kun forpligtet til at følge afdødes ønske med hensyn til, om der ønskes enten 
kistebegravelse eller kremering og urnenedsættelse.  
 
Det vil dog være en betingelse, at afdødes ønsker er nedskrevet i et testamente, som ligger i Skifte-
retten, eller, at ønsket er nedskrevet i et andet godkendt skriftligt dokument. 
 
 
Hvad sker der med afdødes formue og ting? 
 

Kommunen anmoder Skifteretten om at måtte overtage afdødes bo ved et såkaldt boudlæg. 
 
Ved et boudlæg overtager kommunen retten til alle afdødes aktiver. Det kan f.eks. være indestående i 
bank, kontanter, smykker, køretøjer, møbler og andet indbo samt øvrige værdier afdøde ejede. 
 
Kommunen overtager desuden tilgodehavender samt udbetalinger fra pensionsordninger, som ikke 
udtrykkeligt skal tilfalde livsarvinger uden om boet. 
 
Indtægten fra salg af boets effekter indgår sammen med sygesikringens begravelseshjælp, som et 
tilskud til dækning af kommunens udgifter til begravelsen og boets tømning. 
 
Der kan ikke udleveres effekter til pårørende, når boet er udlagt til kommunen. Private fotos kan dog 
fratages og afhentes af pårørende/efterladte eller andre efter aftale med Borgerservice. 


