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Nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse 
  
Den 26. marts blev der fremsat forslag til lov om ændring af udlændingeloven (L 188), som bl.a. indeholder en reform 
af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse.  L 188 blev vedtaget af Folketinget den 25. maj 2010. 
 
Det følger af § 2, stk. 4 i L 188, at udlændingelovens § 11 (om tidsubegrænset opholdstilladelse) træder i kraft dagen 
efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse for udlændinge, der fra og med den 26. marts 2010 
indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. For udlændinge, der har indgivet ansøgning før den 26. 
marts 2010, finder de hidtil gældende regler anvendelse. 
 
Reglerne om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er nu ændret grundlæggende, således at meddelelse af 
tidsubegrænset opholdstilladelse knyttes op på et pointsystem, der skal tilskynde udlændinge til at blive integreret i 
Danmark, f.eks. i form af arbejde, uddannelse, sprogfærdigheder og medborgerskab. 
 
Tidsubegrænset opholdstilladelse kan således først opnås på det tidspunkt, hvor kravene er opfyldt og skal fremover 
være udtryk for, at man har opnået en faktisk tilknytning til Danmark gennem konkrete resultater, og at man ikke 
gennem kriminalitet eller gæld til det offentlige har vendt ryggen til det danske samfund. 
 
Tidsubegrænset opholdstilladelse kan tidligst meddeles, når udlændingen har haft lovligt ophold i Danmark i mere end 
de sidste 4 år, og udlændingen skal i alt have 100 point for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.  
 
Der opnås 70 point ved at opfylde en række ufravigelige betingelser, der bl.a. omfatter krav om kendskab til det 
danske sprog, om 2½ års beskæftigelse og om ikke at have begået kriminalitet af en vis grovhed. Er udlændingen 
idømt fængselsstraf på 1 år og 6 måneder eller mere, udelukkes udlændingen fra tidsubegrænset opholdstilladelse. 
Betinget frihedsstraf eller kortere ubetinget frihedsstraf udløser en karenstid på mellem 8 og 12 år. 
 
Det er endvidere et ufravigeligt krav, at ansøgeren har underskrevet en erklæring om integration og aktivt 
medborgerskab i det danske samfund. Hvis ansøgeren ikke kan underskrive erklæringen, skal ansøgeren på anden vis 
have tilkendegivet at acceptere indholdet heraf. Erklæringen findes på www.nyidanmark.dk. på 17 sprog.  
 
Derudover skal udlændingen opnå 30 point ved at have gjort en særlig indsats for egen integration gennem 
supplerende beskæftigelse, danskkundskaber eller uddannelse og ved at have udvist aktivt medborgerskab gennem 
beståelse af en medborgerskabsprøve, længerevarende (mindst 1 år) medlemskab af en skolebestyrelse, et 
højskoleophold eller arbejde som frivillig på børne- og ungeområdet eller i en almennyttig organisation. 
 
Indtil medio 2011 kan en udlænding kun få tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis han/hun har udvist aktivt 
medborgerskab her i landet gennem mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.m. Dette skyldes, at den 
første medborgerskabsprøve først forventes at kunne afholdes medio 2011. 
 
En ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller 
ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om tidsubegrænset opholdstilladelse kan 
meddeles. Det følger af udlændingelovens § 11, stk. 8. 

 
Yderligere information om de nye regler om tidsubegrænset opholdstilladelse og de enkelte betingelser vil snarest 
blive lagt på www.nyidanmark.dk. 
 
Brugerspørgsmål om de nye regler for tidsubegrænset opholdstilladelse kan rettes til: 
 
Pas- og Forlængelseskontoret 
 
Tlf.nr.: 35 30 86 10 
 
E-mail: familiesammenforing@us.dk 
 
 
 
 

 
Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
 
Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis man 
ønsker en nærmere gennemgang af særlige udlændinge-
retlige områder m.v. Det vil vi så søge at tage op 

 

 

Pas, forlængelse af opholdstilladelse (på baggrund af 

asyl eller familiesammenføring): 35 30 86 10 

EU-hotline: 35 30 88 80 (åben mandag 9-12, onsdag 

12-15). 

mailto:familiesammenforing@us.dk


 

Udlændingeservice – Ryesgade 53 – 2100 København Ø - telefon: 35 36 66 00 – fax: 35 36 19 16 – e-post: us@us.dk  

Telefontid: mandag-fredag kl. 9-15.  

 

Side 2 af 2 

indenfor rammen af det Regionale Netværk, som er 
beskrevet ovenfor. 
 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientere 
os, hvis de har ideer/forslag til indholdet af de 
kommende nyhedsbreve. Kontakt os på 
regionalenetvaerk@us.dk, kommunikationschef Tina 
Kaare, e-mail tnr@us.dk, tlf. 35 30 82 42 eller 
fuldmægtig Jesper Larsen e-mail jwl@us.dk, tlf. 35 30 85 
84. 
 

Kontakt Udlændingeservice 
 
Der er mulighed for at ringe til alle sagsbehandlende 
kontorer alle hverdage mellem kl. 9 og 15. 
 
Visum: 35 30 84 90 

Arbejde (greencard, positivlisten, beløbsordningen eller 

idrætsområdet) 35 30 85 56 

Arbejde (Andre arbejdstilladelser) 35 30 85 57  

Studerende: 35 30 87 50 

Au pair: 35 30 87 55 

Forskere og volontører: 35 30 87 71 

Praktikanter, religiøse forkyndere, working 

holiday: 35 30 87 70 

Asyl og Familiesammenføring: 35 30 88 88 

 

 

 

Andre henvendelser: 35 36 66 00 

E-mail-postkasser 
Visum: visinfo@us.dk 

Arbejde: work@us.dk 

Studier: study@us.dk 

Au pair og praktikanter: aupair-intern@us.dk 

Familiesammenføring:familiesammenforing@us.dk 

Asyl: us@us.dk 

Regionale Netværk: Regionalenetvaerk@us.dk 

Andre henvendelser: us@us.dk 

Åbningstider i Servicecentret 

Vores brugere kan møde op personligt i Servicecenteret 
for at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbage-
rejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i 
forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Servicecenteret er åbent for personlig henvendelse 
mandag-fredag 8.30-12.00 samt torsdag 15.30-17.30. I 
perioden 20.maj til 1. juli er Servicecenteret åbent 
hver torsdag fra 8.30 til 18.00.  
 

 


