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Opgaver ved dødsfald

Kontakt:
 ◆ Lægen for udstedelse af dødsattest

 ◆ Bedemand vedr. planlægning

Beslutte/overveje:
 ◆ Tøj/smykker til afdøde

 ◆ Effekter/blomster til afdøde

 ◆ Sted for begravelse eller bisættelse

 ◆ Evt. mindesammenkomst

Mine noter



Husk evt. forhold vedr.

Evt. kontakt

Skifteretten kan kontaktes  
på følgende numre:
Århus:  99 68 78 00
Horsens: 76 25 45 00
Herning: 99 68 60 00
Viborg: 99 68 30 00
Koling:  99 68 68 00

Sygehus kapeller:
Skejby: 29 77 84 40
Viborg: 78 44 23 18
Horsens: 78 42 74 21
Silkeborg: 78 41 50 40 
Vejle: 79 40 52 35
Herning: 78 43 38 04
Kolding: 76 36 20 57

 � Skifteretten

 � Bank

 � Kreditforening

 � Forsikringer

 � Bil – omregistrering

 � Aflyse tid hos 
læge, tandlæge, 
sygehus m.fl.

 � Skat

 � Pension/ydelser

 � Boligudlejer

 � Arbejdsgiver

 � Medlems
kontingent

 � Abonnementer

 � Tv/internet

 � Mail

 � Telefon

 � Profiler på  
sociale medier

 � Politi vedr. våben

 � Dyrlæge vedr. 
 husdyr

 � Returnering af 
 hjælpemidler



Begravelseshjælp
Info om begravelseshjælp fra Udbetaling 
 Danmark findes på www.borger.dk 

Her er anført de typiske informationer man har 
brug for, når afdøde var bosat og socialt sikret i 
Danmark.

Begravelseshjælpens størrelse
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 
11.400 kr. (2020) i begravelseshjælp.

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjæl
pen et fast  beløb. Det gælder også børn, som er 
dødfødte. Beløbet er 9.550 kr. (2020).

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få 
mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp uanset formue. 
Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du 
kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du 
ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Begravelseshjælpen udbetales som et engangs
beløb, du ikke skal betale skat af.

Beregning
Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller 
en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, 
hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue 
på dagen for dødsfaldet overstiger 38.200 kr. 
(2020). Er afdødes eller ægtefællernes samlede 
formue over 49.600 kr. (2020), bortfalder begra
velseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 
18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelses

http://www.borger.dk


hjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.150 kr. 
(2020). Er afdødes formue over 30.550 kr. (2020), 
bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår f.eks.:

 ◆ Indestående i banken

 ◆ Pantebreve og kursværdi af obligationer og 
aktier

 ◆ Kontanter

 ◆ Ejendomsværdi

 ◆ Værdi af andele i andelsboligforeninger

 ◆ Anparter og investeringsbeviser

 ◆ Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet

Udbetaling
Minimumbeløbet (hvis afdøde er født før 1.4.1957) 
samt begravelseshjælp, hvis afdøde er barn under 
18 år, udbetales uden yderligere  dokumentation til 
bedemanden, når fuldmagt  foreligger.

Ansøges der om højst mulig begravelseshjælp 
pga. afdødes formue forhold, udbetales begra-
velseshjælpen først når der er indsendt kopi 
af skifte retsattest og evt. formueskema. Det er 
denne dokumentation der ligger til grund for be
regningen af hjælpens størrelse. Den beregnede 
begravelseshjælp udbetales uden yderligere doku
mentation til bedemanden, når fuldmagt foreligger.

Anden begravelseshjælp
 ◆ Begravelseshjælp fra Sygesikring Danmark

 ◆ Efterlevelseshjælp

 ◆ Efterlevelsespension

 ◆ Et fagforbund

 ◆ Andet



Om Houkjær Begravelse
Houkjær Begravelse ApS er en familiedrevet 
 virksomhed ved bedemand Jakob Houkjær.  
Vores lokale afdelinger er beliggende i 
 Skander borg, Odder, Ry, Hørning,  Hammel, 
 Tørring, Them, Bording, Ikast, Silkeborg, 
 Engesvang, Brædstrup, Nørre  Snede, Horsens,   
Juelsminde, Hedensted, Give, Børkop og Vejle.

Afdelingerne er alle oprindelige, lokale begravel
sesforretninger, som i generationer har betjent 
byernes borgere. Personalet er lokale, faste bede
mænd – både mænd og kvinder med stor erfaring 
indenfor områdets muligheder og traditioner. 

Begravelsesforretningens samlede størrelse sikrer, 
at vi kan tilbyde større fleksibilitet, stort bered
skab, bedemænd af begge køn, forskellige rust
vogne, bedre priser og ikke mindst en  
ISO9001 certificeret forretning.

Kvalitet og tryghed
Forbrugerrådet TÆNK anbefaler, at man bruger 
en ISO9001 certificeret bedemand. For dig bety
der det at:

 ◆ Vi er uddannede bedemænd

 ◆ Vi leverer høj kvalitet i betjening og  vejledning

 ◆ Vi løbende kvalitetskontrolleres

 ◆ Vi følger branchens etiske regelsæt 100%

 ◆ Vi leverer faglig korrekt vejledning

 ◆ Vi udfører de ydelser, som aftales

 ◆ Vi overholder den aftalte prisramme



Houkjær
Begravelse

Kontakt os

Bording | 86 86 13 55

Brædstrup | 75 75 10 81

Børkop | 75 86 88 66

Engesvang | 86 86 56 55

Give | 75 73 23 20

Hammel | 86 96 30 55

Hedensted | 75 68 95 00

Horsens | 75 68 95 00

Hørning | 87 68 01 22

Ikast | 97 25 13 55

Juelsminde | 75 68 95 00

Nørre Snede | 75 77 10 55

Odder | 86 54 00 65

Ry | 86 89 29 69

Silkeborg | 86 85 30 50

Skanderborg | 86 52 49 69

Them | 86 84 95 22

Tørring | 75 80 10 03

Vejle | 75 82 07 25

Se flere oplysninger på  

www.houkjaerbegravelse.dk



Vi kan kontaktes døgnet rundt

Tlf:  70 26 26 12

Houkjær Begravelse
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Mail: kontor@houkjaerbegravelse.dk

www.houkjaerbegravelse.dk




