Hvad koster en begravelse?
Prisen på en bisættelse eller begravelse kan svinge temmelig meget – det afhænger fuldstændig af,
hvilke valg de pårørende træffer. Udgifterne kan opdeles i 3 områder:
Udgifter til bedemanden omfatter typisk køb af kiste/urne, betaling for kisteilægning og
rustvognskørsel, evt. fremvisning af afdøde samt honorar for papirarbejde og ordning af begravelsen.
Udgifter til højtideligheden omfatter evt. leje af kapel/ceremonilokale, kistepynt og blomster,
sanghæfte, evt. honorar til musiker/solist, indrykning af dødsannonce samt udgifter til
mindesammenkomst
Udgifter til kirkegård og gravsted omfatter betaling for kremering samt køb og vedligeholdelse af
gravsted og gravsten. Man skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvad prisen for et
gravsted er på de forskellige kirkegårde, ligesom nogle kirkegårde har højere priser, hvis afdøde ikke er
medlem af Folkekirken. Hvis asken skal spredes over havet kan der være udgifter til leje af båd.
Økonomisk er der naturligvis stor forskel på om man vælger en enkel hvid kiste eller den dyreste
egetræskiste. På samme måde kan der være stor forskel på udgifterne til højtideligheden,
mindesammenkomsten, gravstedet og gravstenen. Vi har nedenfor lavet nogle priseksempler ud fra de
mest almindelige forudsætninger.
Du vil altid få et skriftligt tilbud på de ydelser, som vi er ansvarlige for, og vi vil i hvert enkelt tilfælde
udarbejde et prisoverslag på resten af udgifterne.

Vi gør opmærksom på, at vi i nogle tilfælde modtager en anvisningsprovision fra
underleverandører.

Kommunal begravelseshjælp
Begravelseshjælpen for voksne er afhængig af om den døde efterlader sig formue. Den maximale
begravelseshjælp er 11.800 kr. (2022), For børn under 18 år er begravelseshjælpen et fast beløb på
9.850 kr. (2022). For ældre (født før 1. april 1957) er hjælpen mindst 1.050 kr. uanset formueforhold. Vi
sørger for at søge Udbetaling Danmark om begravelseshjælp.

Begravelseshjælp fra sygeforsikring Danmark m.m.
Er man medlem af Sygeforsikring Danmark (gruppe 1 eller 2) kan man få et tilskud på 1.400 kr. (2022) til
begravelsen. Via gruppelivsforsikring i fagforeningen eller private livsforsikringer kan der evt. være
yderligere tilskud at hente. Det undersøger vi konkret i hvert enkelt tilfælde.

Priseksempler
Dødsfald på OUH - bisættelse fra kapel – urne i de ukendtes grav
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på OUH, at der efterfølgende afholdes
højtidelighed i Kirkegårdskapellet, hvor kisten bliver stående i kapellet efter højtideligheden. Kisten
bliver brændt på Krematoriet, hvorefter urnen nedsættes på de ukendtes grav på Assistens Kirkegård.
Kisten pyntes med normal kistedekoration, men der indrykkes ingen dødsannonce i avisen, og
mindesammenkomsten afholdes efterfølgende privat.
Udgifter til bedemanden:
Hvid glat brændingskiste, Søndersø
Miljøurne
Klargøring og levering af kiste
Miljø tillæg
Kisteilægning
Rustvognskørsel fra OUH til kapel
Honorar
Bedemandens ydelser

5.880,790,780,280,980,1080,3.880,13.670,-

Udgifter til andre:
Leje af Kirkegårdskapellet, hverdag
Kremering, Odense Krematorium
Kistepynt
Gravsted og nedsættelse af urne
Ydelser fra andre

618,3.755,1.800,3.256,9.429,-

Dødsfald i hjemmet – begravelse fra kirke
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket i eget hjem, hvor det er nødvendigt med en
ekstra mand til udbæring. Kisten køres til kapellet ved den lokale kirke, hvor der efterfølgende afholdes
højtidelighed, som slutter med at kisten bliver jordfæstet på den tilhørende kirkegård. Kisten pyntes
med normal kistedekoration, der indrykkes dødsannonce i avisen, og mindesammenkomsten afholdes
på restaurant med 25 deltagere. Efterfølgende sættes der en gravsten på gravstedet.
Udgifter til bedemanden:
Hvid begravelseskiste, Søndersø
Klargøring og levering af kiste
Miljø tillæg
Kisteilægning
Ekstra mand ved ilægning/udbæring
Rustvognskørsel fra hjemmet til kapel
Honorar
Bedemandens ydelser

5.880,780,180,980,780,1080,3.880,13.560,-

Udgifter til andre:
Kistepynt
Gravsted og gravkastning
Annonce, Fyens Stiftstidende
Gravsten med inskription
Mindesammenkomst (25 x 200 kr.)
Ydelser fra andre

1.400,5.500,2.200,6.700,5.000,20.800,-

Dødsfald på plejehjem – bisættelse fra kirke – spredning af aske over havet
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på plejehjem, hvor familien hjælper til med at
lægge i kiste. Kisten køres til Kirkegårdskapellet, hvor den opbevares på køl indtil højtideligheden, som
finder sted i sognekirken. Kisten pyntes med normal kistedekoration, og der indrykkes dødsannonce i
avisen. Efter højtideligheden køres kisten til Odense Krematorium, hvor den brændes. Der afholdes
mindesammenkomst for 25 personer i kirkens sognegård. Asken spredes over havet – familien henter
selv urnen på krematoriet og har selv en båd til formålet.
Udgifter til bedemanden:
Hvid glat brændingskiste, Søndersø
Søurne
Klargøring og levering af kiste
Miljø tillæg
Kisteilægning
Rustvognskørsel fra plejehjem til kapel
Rustvognskørsel fra kapel til kirke
Rustvognskørsel efter højtidelighed
Honorar
Bedemandens ydelser
Udgifter til andre:
Kremering, Odense Krematorium
Kistepynt
Annonce, Fyens Stiftstidende
Mindesammenkomst (25 x 75,-)
Ydelser fra andre

5.880,650,780,180.980,1080,1080,1080,3.880,15.590,-

3.755,1.400,2.200,1.875,9.230,-

