


 

 
 GEBYR 

 
Pr. 1. marts 2016 indføres gebyrer på sager indenfor 
familiesammenføringsområdet og permanent ophold 

Ansøgning om familiesammenføring, forlængelse af opholdstilladelse som familiesammenført 
og ansøgning om permanent opholdstilladelse er omfattet af gebyrbetaling pr. 1. marts 2016. 
 
 
Den 1. marts 2016 indføres der gebyr for behandling af følgende sagstyper: 
 

 Ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som familiesammenført 

 

 Ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende 

familiemedlem til religiøs forkynder mv. 

 

 Ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet og asylområdet 

 

Desuden skal der i de fleste tilfælde betales gebyr, hvis man indgiver en klage over en afgørelse eller 
anmoder om, at en sag genoptages. 
 
De nye gebyrer følger af ændringen af udlændingeloven, lov nr. 102 af 3. februar 2016. 
 
Fritagelse for gebyrkrav  
 
Ansøger kan i visse tilfælde være fritaget for at betale gebyr, hvis Danmarks internationale forpligtelser 
eller EU-reglerne i den konkrete sag tilsiger dette.  
 
Ved ansøgning om opholdstilladelse (herunder forlængelse af opholdstilladelse): 
 

 Ansøger vil være fritaget for at betale gebyr, hvis den person, der allerede bor i Danmark, er 
flygtning. 
  

 Ansøger vil også være fritaget for at betale gebyr, hvis den herboende ægtefælle har et særbarn i 
Danmark, som han eller hun bor sammen med eller har samvær med i et vist og regelmæssigt 
omfang, eller hvor parret har et fællesbarn i Danmark, og barnet har opnået selvstændig tilknytning 
til Danmark.  

 

 Endvidere vil ansøger være fritaget for at betale gebyr, hvis den herboende ægtefælle lider af 
alvorlig sygdom eller har et alvorligt handicap. 
 

 Endelig vil ansøger være fritaget for at betale gebyr, hvis den herboende ægtefælle er tyrkisk 
statsborger, og den herboende ægtefælle er økonomisk aktiv som arbejdstager, selvstændig 
erhvervsdrivende eller tjenesteyder.  
 

 
 

2/7



 

 
                  GEBYR 

 
Ved ansøgning om permanent opholdstilladelse: 
 

 Ansøger vil være fritaget for at betale gebyr, hvis ægtefællen eller ansøgeren selv er tyrkisk 
statsborger, og ægtefællen eller ansøgeren selv er økonomisk aktiv som arbejdstager, 
selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder.  

 
Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at en ansøgning kan indgives gebyrfrit, er der alene taget stilling til 
spørgsmålet om gebyr. Der er dermed ikke taget stilling til, om ansøgningen kan imødekommes, eller om 
de almindelige betingelser for opholdstilladelse kan fraviges. 
 
Sagstyper, der ikke er omfattet af gebyrkrav 
 
Der skal ikke betales gebyr for behandling af følgende sagstyper: 

 

 Ansøgning om asyl – herunder forlængelse af asyltilladelse. 

 Ansøgning om opholdstilladelse, der indgives efter afslag på asyl, fx en opholdstilladelse af 
humanitære grunde, opholdstilladelse som udsendelseshindret eller som uledsaget 
mindreårig udlænding, samt forlængelse af en sådan opholdstilladelse. 

 Ansøgning om opholdstilladelse, hvor ansøgeren er tidligere dansk statsborger eller af 
dansk afstamning.  

 
Nordiske statsborgere behøver ikke opholdstilladelse, men kan frit indrejse, bo og arbejde i Danmark, og de 
skal således ikke betale gebyr. EU/EØS-statsborgere og schweiziske statsborgere, som søger om ophold 
efter EU-reglerne, er heller ikke omfattet af gebyrkravet.  
 
 
 

Gebyrsatser pr. 1. marts 2016 

 

Sagskategori Beløb 

Familiesammenføring 6.000 kr./ 805 euro 

Religiøse forkyndere mv. herunder 
familiemedlemmer 

1.600 kr. / 215 euro 

Forlængelse af familiesammenføring 2.000 kr. /268 euro 

Forlængelse som religiøs forkynder mv. herunder 
familiemedlemmer 

1.600 kr. / 215 euro 

Permanent opholdstilladelse  
på baggrund af familiesammenføring 

3.700 kr. /497 euro 

Permanent opholdstilladelse  
på baggrund af asyl 

3.700 kr. /497 euro 

Permanent opholdstilladelse  
som religiøs forkynder mv. 

3.700 kr. /497 euro 

Permanent opholdstilladelse  
på baggrund af erhverv og studie 

5.690 kr./ 764 euro 

Klagesager 815 kr./ 109 euro 

Genoptagelsessager 815 kr./ 109 euro 

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved afvisning 815 kr./ 109 euro 
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De enkelte gebyrsatser er fastsat i bekendtgørelse nr. 164 af 26. februar 2016. 
 
Vigtigt at gebyr er betalt inden ansøgning 
 
Gebyret skal betales senest samtidig med, at man indgiver sin ansøgning, klage eller anmodning om 
genoptagelse. Udlændingestyrelsen starter først sagsbehandlingen, når det rigtige gebyr er rettidigt 
indbetalt.  
 
Hvis gebyret ikke er betalt rettidigt, vil Udlændingestyrelsen afvise ansøgningen, klagen eller anmodningen 
om genoptagelse. Dog vil en ansøgning fra en flygtning blive behandlet som en ansøgning om forlængelse, 
hvis gebyret ikke er betalt. 
 
Hvad betales der gebyr for 
 
Gebyret er betaling for sagsbehandlingen. Det betyder, at gebyret ikke refunderes, hvis der gives afslag på 
ansøgningen om opholdstilladelse eller ansøgningen om genoptagelse, eller hvis der ikke gives medhold i 
klagen. Gebyret refunderes heller ikke, hvis ansøger under sagsbehandlingen frafalder sin ansøgning.  
 
Gebyret for indgivelse af en ansøgning om genoptagelse tilbagebetales, hvis ansøgningen imødekommes, 
ligesom gebyret for indgivelse af en klage tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.  
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Der ligger en samlet oversigt over alle ansøgningskategorier, 
som er gebyrbelagt samt de respektive gebyrsatser på nyidanmark.dk 
 
 
 
 

Gebyrbelagt ansøgning eller klage kræver oprettelse af et 
sagsbestillings-id samt betaling inden ansøgning 
Alle, der indgiver en ansøgning, en klage eller ansøgning i en gebyrbelagt sagskategori, skal 
igennem tre trin i ansøgningsprocessen.  
 
Det er vigtigt at overholde rækkefølgen af følgende tre trin i ansøgningsprocessen: 
 

1) Oprettelse et sagsbestillings-id på nyidanmark.dk 
2) Betaling af gebyr  
3) Indgivelse af ansøgning, klage eller ansøgning om genoptagelse 

 
 
Oprettelse af et sagsbestillings-id på nyidanmark.dk 
 
Første trin i ansøgningsprocessen, hvis man ønsker at indgive en ansøgning, en klage eller en ansøgning om 
genoptagelse, er at oprette et sagsbestillings-id på www.nyidanmark.dk.  
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/gebyr/om_gebyr/sagskategorier_gebyrsatser.htm
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Et sagsbestillings-id består af 8 cifre, som man skal anføre, når man betaler gebyret samt når man indgiver 
ansøgningen, klagen eller anmodningen om genoptagelse. Det individuelle sagsbestillings-id bruges til 
digitalt at forbinde en ansøgning og den tilhørende betaling.  
 
 
Det behøver ikke at være ansøgeren selv, som opretter et sagsbestillings-id. Det er også muligt for 
ansøgerens reference i Danmark eller andre personer at gøre det på vegne af ansøgeren. Vedkommende 
skal blot kende ansøgerens navn og vide, hvad der skal søges om. 
 
Betaling af gebyr 
 
Man skal indbetale gebyr senest samtidig med, at man indgiver en ansøgning, klage eller anmodning om 
genoptagelse. Hvis gebyret ikke er betalt rettidigt, vil sagen blive afvist. Det er derfor vigtigt, at man 
vedlægger en kvittering for indbetaling af gebyret ved ansøgningen, fx i form af en kvittering for betaling 
med dankort eller en kvittering for en bankoverførsel. 
 
Det behøver ikke at være ansøgeren selv, som betaler gebyret. Det er også muligt for ansøgerens 
herboende reference i Danmark eller andre personer at gøre det på vegne af ansøgeren. Uanset hvem der 
indbetaler gebyret, skal det tilhørende sagsbestillings-id anføres på betalingen, da betalingen ellers ikke kan 
knyttes til den rigtige ansøgning.  
 
Gebyret kan ikke betales kontant hos hverken Udlændingestyrelsens Borgerservice, Udlændinge- 
Integrations- og Boligministeriet eller Politiet. Men på nyidanmarlk.dk kan man benytte gængse 
betalingskort såsom dankort, VISA og mastercard, ligesom det er muligt at lave en bankoverførsel eller 
bestille et indbetalingskort. 
 
Hvis den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, fordi man er omfattet 
af en af de særlige undtagelsesgrupper, vil hele gebyret blive tilbagebetalt. 
 
Indgivelse af ansøgning, klage eller anmodning om genoptagelse 
 
Man skal som udgangspunkt benytte de relevante digitale ansøgningsløsninger eller ansøgningsskemaer, 
når man indgiver en ansøgning. (Der kan være tilfælde, hvor man er fritaget for obligatorisk digital 
selvbetjening.) 
 
I ansøgningen skal man angive: 
 

 Sagsbestillings-id 

 Om sagen er indgivet som gebyrbetalt eller efter de særlige bestemmelser om gebyrfritagelse 

 Tilbagebetalingsoplysninger til brug for eventuel tilbagebetaling af gebyr eller dele af gebyret 
 
Derudover skal man angive alle øvrige informationer til brug for sagens oplysning. 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION 

På nyidanmark.dk kan man læse mere om gebyrbetaling. Fx er der en lang gennemgang af spørgsmål og 
svar indenfor gebyrområdet.   
 
 

5/7

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/gebyr_faq.htm
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 DET REGIONALE NETVÆRK 

 
Mød Udlændingestyrelsens rejsehold  
Datoerne for forårets møder i Det Regionale Netværk er lagt fast. Se, hvornår 
Udlændingestyrelsen kommer til din region og sæt kryds i kalenderen. 
 

Foråret er lige om hjørnet og med det følger dette års møder i Det Regionale Netværk. 
Igen i år tager Udlændingestyrelsens rejsehold rundt i landet, for at fortsætte den gode dialog om 
udlændingeområdet. Møderne er primært henvendt til myndighedspersoner og formidlere på området, 
men andre med interesse i området er også velkomne. 
 
Forårets møder vil have fokus på asylområdet, 
familiesammenføring og mulighederne for permanent 
ophold, herunder de nye regler på området.  
 
Den første del af mødet vil være afsat til oplæg, mens den 
sidste time er afsat til individuelle spørgsmål til styrelsens 
medarbejdere. 
 
Den foreløbige plan for forårets møder lyder således: 
 
Århus: Tirsdag den 29. marts klokken 12-16. 
Aalborg: Tirsdag den 5. april klokken 11-15 
Odense: Torsdag den 28. april klokken 10-14. 
Vejle: Tirsdag den 24. maj klokken 11-15 
København: Torsdag den 9. juni klokken 12-16. 
 
 
 

YDERLIGERE INFORMATION 

Læs mere om møderne i Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk 

TILMELDING 
 
Det er muligt at tilmelde sig møderne 
allerede nu. Tilmelding til møderne er 
nødvendigt af hensyn til plads og 
forplejning, og sker ved at sende en 
mail med navn og antal deltagere til:  
Regionalenetvaerk@us.dk 
 
Husk at angive hvilket møde, du 
deltager i. 
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/myndigheder/udlaendingestyrelsen/regionale_netvaerk.htm
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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/opholdskort_med_biometri/politistationer_der_optager_biometri.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Kontakt/kontakt_udlaendingestyrelsen/skriftlige_henvendelser/
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