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Konsekvenser ved at indgive en ansøgning om forlængelse 
for sent – nye skærpede regler 

Det er af afgørende betydning, hvis en udlænding fortsat ønsker at opholde sig i Danmark, at vedkommende indgiver 
en ansøgning om forlængelse, inden vedkommendes opholdstilladelse udløber. 

Ansøgningen kan tidligst indgives 2 måneder før, opholdstilladelsen udløber, og skal indgives inden udløbsdatoen for 
opholdstilladelsen.  

Hvis ansøgningen indgives for sent, skal den pågældende forvente, at den bliver afvist, fordi vedkommende opholder 
sig ulovligt i Danmark.  

En ansøgning, der indgives for sent, vil ikke blive behandlet af Udlændingeservice, medmindre Danmarks 
internationale forpligtelser tilsiger dette. Dette gælder uanset, hvor kortvarigt ansøgerens ulovlige ophold måtte være. 
Ansøgeren vil skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra sit hjemland. En sådan ansøgning vil 
da blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse, dvs. den vil blive behandlet efter de 
regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang, og ansøgeren mister retten til at 
opnå en forlængelse af den tidligere opholdstilladelse.  
 
Hvis ansøgeren opholder sig ulovligt i Danmark, risikerer ansøgeren desuden at blive meldt til politiet eller, at blive 
udvist med indrejseforbud, dvs. at ansøgeren ikke må indrejse i Danmark i en bestemt periode. 

Alle ansøgere vil i forbindelse med meddelelse af en opholdtilladelse eller forlængelse af en opholdstilladelse efter den 
1. august 2010 i selve opholdstilladelsen blive vejledt om vigtigheden af at søge om forlængelse i tide og blive få den 
præcise dato for, hvornår ansøgeren tidligst og senest skal søge om forlængelse. 

 
Hvad kan kommunen gøre:  
Til udlændinge, som ønsker vejledning om opholdstilladelse eller forlængelse af en opholdstilladelse, bedes 
kommunerne venligst udlevere vedlagte pjece ”Søg i tide - VIGTIG information om konsekvenser ved at indgive en 
ansøgning om forlængelse for sent.  

Unge udlændinge og permanent opholdstilladelse  
Unge udlændinge under 19 skal være særligt opmærksomme på deres valg efter folkeskolen efter, at de nye regler for 
permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse er trådt i kraft. 
 
Ifølge de nye regler skal udlændinge, som opholder sig i Danmark på en midlertidig opholdstilladelse, opfylde en 
række krav for at kunne få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. 
 
Reglerne gælder som udgangspunkt for alle, men hvis man er under 19 og siden folkeskolen uafbrudt har været i 
uddannelse eller har haft fuldtidsarbejde, er man undtaget fra flere af kravene. 
 
Hvis man derimod har holdt pauser i sit uddannelsesforløb eller har haft jobskifte med længere pauser imellem job, 
skal man opfylde alle betingelserne. 
 
Udlændingeservice har udarbejdet en folder, som nærmere forklarer reglerne for unge udlændinge. Folderen ”Vigtig 
information til unge udlændinge” findes på nyidanmark.dk under ”publikationer”. 

I perioden 2. juli til 31. august 2010 har Udlændingeservice desuden oprettet en særlig hotline for unge udlændinge, 
som har brug for vejledning om reglerne for permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. Hotlinen er åben mandag-
torsdag fra 9-12 på tlf. 70 26 01 86. 
 
Læs mere om de generelle regler for permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse på nyidanmark.dk under ”Indrejse 
og ophold”. 
 
Udlændingeservice har etableret det Regionale Netværk, som afholder en række informationsmøder rundt om i landet, 
hvor Udlændingeservice informerer og besvarer spørgsmål. På disse møder kan man få flere oplysninger om reglerne 
for permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse og mange andre emner. Læs mere om det Regionale Netværk på 
nyidanmark. 
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Flygtninges ferierejser til hjemlandet 
Nye regler for rejser til hjemlandet for personer, der har asyl i Danmark (opholdstilladelse som flygtning) 

 
Folketinget har den 25. maj 2010 vedtaget nye regler vedrørende rejser til hjemlandet for personer, der har asyl i 
Danmark (opholdstilladelse som flygtning). Den nye lovregel er anført i udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 4. 

 
De nye regler betyder, at når en udlænding, der har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7 eller § 8, 
stk. 1 eller 2 (opholdstilladelse som flygtning), rejser på ferie eller andet korterevarende ophold i hjemlandet, kan 
opholdstilladelsen inddrages, såfremt forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan 
måde, at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse. De nye regler gælder for personer som har haft en 
opholdstilladelse i kortere tid end 10 år på tidspunktet for indrejsen i hjemlandet regnet fra det tidspunkt, hvor man fik 
asyl. I den forbindelse er det uden betydning, om opholdstilladelsen i en periode har været udløbet, bortfaldet eller 
inddraget.  

 
Reglerne gælder også, selvom man har tidsubegrænset opholdstilladelse (permanent ophold) i Danmark, og selvom 
man i den forbindelse eventuelt har fået slettet en rejsebegrænsning i passet. Det afgørende er, hvorvidt man har haft 
asyl i Danmark i mindre end 10 år eller ej på tidspunktet for indrejsen i hjemlandet.  

 
Hvis man har haft asyl i Danmark i mere end 10 år og ingen rejsebegrænsning, vil opholdstilladelsen ikke kunne 
inddrages efter de nye regler.  

 
De nye regler gælder for personer, der rejser til hjemlandet efter lovens ikrafttræden den 1. august 2010. 
 
For en flygtning, der endnu ikke har opnået tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse vil en rejse til hjemlandet 
altid kunne medføre, at opholdstilladelsen inddrages. Det gælder uanset, hvor lang tid man har haft tidsbegrænset 
opholdstilladelse i Danmark. Læs mere om rejser til hjemlandet for udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 7 og 8. 
 

 
 

Øvrige ændringer af udlændingeloven og integrationsloven 
Pr. 1. august 2010 træder flere ændringer af udlændingeloven og integrationsloven i kraft. 
 

1. Selvforsørgelseskravet (Udlændingelovens § 9, stk. 5): 
 
Selvforsørgelseskravet i udlændingelovens § 9, stk. 5 udvides fra et til tre år. Det er herefter en betingelse for 
meddelelse af ægtefællesammenføring, at den herboende ægtefælle/samlever/registrerede partner ikke har modtaget 
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i 3 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse. 
 
Den herboende ægtefælle/samlever/registrerede partner skal fortsat vedlægge en udtalelse fra sin bopælskommune til 
brug for ægtefællesammenføringssagen. Blanket til brug for kommunens udtalelse fremgår fortsat af 
ansøgningsskemaet (Bilag 1), der findes på vores hjemmeside www.nyidanmark.dk.  
 
Hvis den herboende ægtefælle har boet i flere kommuner inden for de sidste tre år, skal der vedlægges en udtalelse 
fra hver af disse bopælskommuner. Det er den herboende ægtefælle selv, der skal indhente disse udtalelser. 
 

2. Adgang til indgivelse af ansøgning om familiesammenføring under et ophold i 

Danmark (Udlændingelovens § 9, stk. 18/§ 9 c, stk. 5):  

 
Adgangen til at indgive ansøgning om opholdstilladelse om familiesammenføring under et ophold i Danmark skærpes. 
 
Indgivelse af ansøgning under lovligt ophold: 

Såfremt ingen særlige grunde taler herimod, kan ansøgning om opholdstilladelse efter henholdsvis udlændingelovens § 
9, stk. 1 og § 9 c, stk. 1 indgives her i landet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 18, 1. pkt., og § 9 c, stk. 5, 1. pkt., hvis: 

 udlændingen på ansøgningstidspunktet opholder sig her i landet i medfør af en meddelt opholdstilladelse, 
 udlændingen på ansøgningstidspunktet opholder sig her i landet efter udlændingelovens § 1 (nordiske 

statsborgere) eller efter udlændingelovens § 2 (EU-reglerne), 
 udlændingen på ansøgningstidspunktet opholder sig her i landet i medfør af et meddelt visum, et forlænget 

visum, på visumfrit ophold eller på forlænget visumfrit ophold, eller 
 udlændingen er omfattet af 7 dages reglen i udlændingelovens § 33, stk. 3, 1. pkt., og har fået tillagt en 

klage opsættende virkning. 
 
Særlige grunde, der kan tale imod, at en udlænding kan indgive en ansøgning om familiesammenføring her i landet, 
kan bl.a. være, hvis det er åbenbart, at udlændingen ikke opfylder betingelserne for at blive meddelt opholdstilladelse, 
eller hvis udlændingen allerede er meddelt afslag på det, som der søges om. 

 
 

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/ophoer.htm
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Indgivelse af ansøgning under ulovligt ophold: 

Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold her i landet, har fået fastsat en udrejsefrist eller har en anden ansøgning om 
opholdstilladelse under behandling, kan ansøgning om opholdstilladelse efter henholdsvis udlændingelovens § 9, stk. 
1, og § 9 c, stk. 1, kun indgives, hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger dette, jf. udlændingelovens § 9, 
stk. 18, 2. pkt., og § 9 c, stk. 5, 3. pkt. Der er ikke andre forhold, som kan begrunde ansøgningens indgivelse i 
Danmark. 
 

3. Skærpelse af reglerne om bortfald ved genopdragelsesrejser (Udlændingelovens § 

17) 

 
Der er indsat en ny bestemmelse i udlændingelovens § 17, stk. 2. Efter denne bestemmelse bortfalder en 

opholdstilladelse, når en mindreårig udlænding har opholdt sig uden for landet i mere end 3 på hinanden følgende 
måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration. 
 
Samtidig er bestemmelsen i udlændingelovens § 44 c ændret således, at kommunalbestyrelsen skal underrette 
Udlændingeservice om sager, hvor kommunalbestyrelsen har kendskab til eller begrundet mistanke om, at 
mindreårige udlændinge har opholdt sig uden for Danmark i mere end 3 på hinanden følgende måneder på 
genopdragelsesrejser eller andre udenlandsophold af negativ betydning for skole og integration. 
 
Ændringerne har alene virkning for udlændinge, der efter den 1. august 2010 udrejser af Danmark og opholder sig 
uden for landet i mere end 3 måneder på genopdragelsesrejser m.v.  
 

4. Integrationsloven 

Ændringerne i Integrationsloven betyder blandt andet, at §§ 54-56 ophæves. 
 
Udlændingeservices afgørelser om meddelelse af familiesammenføring vil herefter henvise til integrationslovens § 2, 
stk. 2-4, som definerer hvem, der er omfattet af loven. 
 
Loven indeholder for det første en tilpasning af integrationsloven til et ændret indvandringsmønster. 
Integrationslovens personkreds, der efter de tidligere gældende regler omfattede flygtninge og familiesammenførte 
udlændinge, udvides til også at omfatte bl.a. arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familiemedlemmer samt 
udlændinge, som har erhvervet opholdsret i medfør af EU-reglerne.  
 
Med udvidelsen af integrationslovens personkreds får kommunerne pligt til at tilbyde integrationsfremmende 
aktiviteter til udlændinge, der er kommet til landet som led i beskæftigelse m.v. Denne gruppe af udlændinge skal 
have tilbud om danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og – i det omfang det er relevant – 
beskæftigelsesrettede aktiviteter.  

Det er bl.a. hensigten med lovændringen, at den målrettede integrationsindsats over for flygtninge og 
familiesammenførte udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, fastholdes, mens den ny gruppe af udlændinge 
(indvandrere), skal tilbydes et mindre intensivt forløb, et såkaldt introduktionsforløb, jf. lovens § 4a., der tager hensyn 
til forholdene for den gruppe af udlændinge.  

Bestemmelsen i lovens § 2, stk. 4, fastsætter, hvad der i integrationsloven skal forstås ved en indvandrer. Ved en 
indvandrer forstås en udlænding, der har opholdstilladelse efter 

– udlændingelovens § 9 a (beskæftigelse), 

– udlændingelovens § 9 c med henblik på skoleophold, praktikophold, au pair-ophold eller studier, 

– udlændingelovens § 9 c, stk. 4 (fribyordningen), 

– udlændingelovens § 9 d (tidligere dansk indfødsret) eller 

– udlændingelovens § 9 f (religiøse forkyndere m.v.). 

Som indvandrer skal endvidere betragtes en udlænding, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c på 
grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med et af de nævnte opholdsgrundlag og en udlænding, der 
har registreringsbevis eller opholdskort efter udlændingelovens § 6, dvs. fast, lovligt ophold efter EU-reglerne om 
ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og 
udveksling af tjenesteydelser m.v. Til sidstnævnte kategori henregnes også udlændinge, der har fået 
registreringsbevis eller opholdskort efter udlændingelovens § 6 på grundlag af familiemæssig tilknytning til en dansk 
statsborger. 
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Det Regionale Netværk: aktiviteterne fortsætter i efteråret 
Udlændingeservices Regionale Netværk kom godt fra start i foråret med stort interesse for informationsmøderne og 
vores nye mailnetværk.  
 
Vi er meget glade for den store interesse og den gode dialog, der er etableret med brugere i kommuner, politi, blandt 
borgere mv., og vi glæder os til at fortsætte dialogen i efteråret. 
 
Planen for efterårets møder er nu fastlagt. 
 
Efterårets første informationsmøde er i København i Udlændingeservice, Servicecenteret, Ryesgade 53, 2100 
København Ø. Derefter følger møder i Odense, Vejle, Rønne, Holstebro og Aalborg. Efterårets møderække afsluttes 
med endnu et møde i København. 
 
Emner på møderne vil som i foråret være familiesammenføring, ægtefællesammenføring efter EU-retten og de nye 
regler for tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse, som vi også informerede om på de to sidste af forårets 
møder. 
 
I Aalborg og Odense er der tale om ekstraordinære møder med primær fokus på de nye regler for tidsubegrænset 
opholdstilladelse, fordi det på tidspunktet for møder møderne i Aalborg og Odense i foråret ikke var muligt at vejlede 
om de nye regler. 
 
Man kan læse mere om Det Regionale Netværk og tid og sted for efterårets møder på nyidanmark.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 indenfor 
rammen af det Regionale Netværk. 
 
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 
Det er muligt at få telefonisk vejledning på alle vores 
sagsområder 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 

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). 

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.  
 

 

 


