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Frigivelse af sikkerhedsstillelse i bortfaldssager 
 

Udlændingeservice får ofte spørgsmål om frigivelse af sikkerhedsstillelsen i familiesammenføringssager i forbindelse 
med en udlændings udrejse og eventuelle bortfald af den pågældendes opholdstilladelse som følge deraf. 

Udlændingeservice skal henlede opmærksomheden på, at alle henvendelser vedrørende sikkerhedsstillelse skal rettes 
til den relevante kommune. Ifølge bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse (Bekendtgørelse nr. 934 af 5. september 
2006) er det nemlig kommunen, der har kompetence til at afgøre, om en sikkerhedsstillelse kan frigives.  

Det fremgår også af denne bekendtgørelse, at sikkerhedsstillelsen kan frigives af kommunen, når en 
opholdstilladelse er bortfaldet og udlændingen er udrejst af landet. 

Det er altså ikke tilstrækkeligt, at den pågældende er udrejst - opholdstilladelsen skal også være bortfaldet eller 
bortfalde ved udrejsen. 

Reglerne om bortfald af opholdstilladelser (familiesammenføring efter udlændingelovens § 9) 

En opholdstilladelse bortfalder efter udlændingelovens § 17, stk. 1, hvis en udlænding opgiver sin bopæl og udrejser, 
eller hvis pågældende opholder sig udenfor Danmark i en længere periode.  

Opgivelse af bopæl 

Efter Udlændingeservices praksis anses bopælen i Danmark for opgivet, når udlændingen ved sine egne handlinger har 
tilkendegivet dette. Det kan eksempelvis være, hvis vedkommende: 

 flytter til udlandet 

 afhænder sin bolig og ejendele og udrejser 

 Det afhænger dog af en konkret vurdering af sagens samlede oplysninger, om bopælen anses for opgivet. 

Ophold udenfor Danmark 

Når en udlænding har opholdt sig udenfor Danmark i mere end 6 måneder i træk bortfalder vedkommendes 
opholdstilladelse. Hvis udlændingen har opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, og hvis den pågældende har 
boet lovligt her i landet i mere end 2 år på sit nuværende opholdsgrundlag, bortfalder opholdstilladelsen dog først, når 
udlændingen har opholdt sig udenfor Danmark i mere end 12 måneder i træk. 

En tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse bortfalder også i de ovennævnte situationer. 

Retsvirkningen af bortfald 

Bortfaldet sker automatisk (ex lege) ved udlændingens egne handlinger. Udlændingeservice træffer ikke afgørelse om, 
at en opholdstilladelse er bortfaldet, men kan kun konstatere, om der er sket bortfald. 

En udlænding, hvis opholdstilladelse er bortfaldet, har ikke længere ret til at indrejse i Danmark og opholde sig her. 
Hvis udlændingen igen ønsker at indrejse og opholde sig her i landet, skal vedkommende som udgangspunkt indgive 
en ny ansøgning om opholdstilladelse. Udlændingen kan dog også ansøge om, at opholdstilladelsen ikke skal anses for 
bortfaldet alligevel (dispensation fra bortfald). 

Sagsforløbet i bortfaldssager 

Hvis Udlændingeservice fra en tredjepart – f.eks. kommunen -  får oplysning om, at en udlænding har været udrejst af 
Danmark, eller at den pågældende har opholdt sig udenfor Danmark i længere tid og er indrejst igen, kan 
Udlændingeservice partshøre udlændingen om disse oplysninger. Vi vurderer herefter, om der er sket bortfald 
automatisk (ex lege), og om der i så fald kan gives dispensation. 

En udlænding, som har opgivet sin bopæl i Danmark og er udrejst, eller som har opholdt sig udenfor Danmark i 
længere tid, og som igen ønsker at indrejse og opholde sig i Danmark, kan ansøge om, at opholdstilladelsen ikke skal 
anses for bortfaldet. Derefter træffer Udlændingeservice afgørelse om, hvorvidt der kan gives dispensation fra 
bortfald. 

Det kan også forekomme, at en udlænding oplyser Udlændingeservice om, at vedkommende har til hensigt at udrejse 
eller allerede er udrejst og ønsker en tilkendegivelse af, at opholdstilladelsen dermed er bortfaldet. I en sådan 
situation beder Udlændingeservice om en skriftlig, underskrevet tilkendegivelse fra udlændingen om udrejsen og om, 
at det er vedkommendes hensigt at opgive sin opholdstilladelse i Danmark. Derefter kan Udlændingeservice bekræfte, 
at udlændingens opholdstilladelse er bortfaldet eller frafaldet. 
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Dispensation fra bortfald 
 
Udlændingeservice kan efter udlændingelovens § 17, stk. 2, træffe afgørelse om, at der skal dispenseres fra bortfald 
af en opholdstilladelse. Det vil sige, at opholdstilladelsen alligevel ikke er bortfaldet, selvom udlændingen har opgivet 
sin bopæl i Danmark og er udrejst eller har opholdt sig i udlandet i en så lang periode, at opholdstilladelsen er 
bortfaldet. 
 
En udlænding kan også få dispensation til udlandsophold på forhånd til konkrete, velbegrundede formål som f. eks. 
uddannelse, arbejde og udstationering. Som udgangspunkt kan der gives forhåndsdispensation i op til 3 år fra 
udrejsedatoen. Hvis der er givet en forhåndsdispensation, bortfalder udlændingens opholdstilladelse ikke ved udrejsen, 
selvom den pågældende opgiver sin bopæl, og udlændingen vil kunne opholde sig i udlandet i hele 
dispensationsperioden, uden at opholdstilladelsen bortfalder. Hvis udlændingen ikke indrejser i Danmark igen, inden 
dispensationsperioden er udløbet, bortfalder opholdstilladelsen dog. 

Betingelserne for, at der kan gives dispensation fra bortfald 

Der kan gives dispensation efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder. 

Udlændingeservice lægger i afgørelsen blandt andet vægt på længden af opholdet i udlandet og på, om udlændingen 
havde til hensigt at vende tilbage og tage fast ophold i Danmark, men blev forhindret af en uforudset begivenhed, f. 
eks. sygdom. 

Udlændingeservice lægger også vægt på udlændingens tilknytning til Danmark, bl.a. på den familiemæssige 
tilknytning og på længden af vedkommendes ophold her i landet. 

Udlændingeservice lægger desuden vægt på, om udlændingen på ansøgningstidspunktet tilhører en af de 
persongrupper, der er nævnt i udlændingelovens §§ 9 – 9f. 

Hvis en udlænding søger dispensation fra bortfald inden udrejsen, bliver der lagt vægt på, hvilket formål 
udlandsopholdet har.  

I vurderingen af, om der kan gives dispensation, bliver der ikke taget hensyn til, om en eventuel sikkerhedsstillelse er 
blevet frigivet af kommunen. 
 
Afgørelsen 
 
Hvis der bliver givet dispensation fra bortfald, genindtræder udlændingen i sin oprindelige opholdstilladelse, som om 
bortfaldet ikke var sket.  
 
Hvis der ikke kan gives dispensation, vil der enten ske det, at udlændingen bliver meddelt en udrejsefrist og bliver 
pålagt at udrejse af Danmark eller, at Udlændingeservice vil anse henvendelsen til Udlændingeservice som en ny 
ansøgning om opholdstilladelse og give den pågældende processuelt ophold, mens den nye ansøgning behandles. 
 
Afgørelserne opdateres på sædvanlig vis i Udlændinge Informations Portalen (UIP). 
 
Hvis der gives forhåndsdispensation, sker det for en nærmere angivet tidsperiode, som fremgår af UIP. 
 
Yderligere information 
 
Yderligere information om bortfaldsreglerne kan fås ved henvendelse til Udlændingeservice, 
familiesammenføringskontorerne på tlf. 35 30 88 88. 
  

Informationsmøder om familiesammenføring 

Udlændingeservice med direktør Henrik Grunnet i spidsen afholder i efteråret 2009 endnu en række 
informationsmøder om familiesammenføring. Som ved forårets informationsmøder rundt om i landet er formålet at 
orientere om både ægtefællesammenføring efter de danske familiesammenføringsregler og om 
ægtefællesammenføring efter EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed.  

Efterårets første møde afholdes i København 6. oktober kl. 15.30 i Udlændingeservices servicecenter, 
Ryesgade 53, 2100 Købehavn Ø.  

Tilmelding er ikke nødvendig, men ønskes gerne til Peter Kragh, e-mail pgh@us.dk. 

Der planlægges desuden informationsmøder i Horsens 11. november, i Rønne 17. november og i Roskilde 2. 
december. Nærmere information om disse møder følger senere. 
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Dialogmøder m.v. med 
Udlændingeservice 
 
Udlændingeservice opfordrer alle kommuner til at kontakte 
os, hvis man ønsker en nærmere gennemgang af særlige 
udlændingeretlige områder m.v. eller, hvis man ønsker 
erfaringsudvekslingsmøder på særlige områder.  
 
Udlændingeservice vil også gerne opfordre alle kommuner 
til at orientere os, hvis de har ønsker til ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer i de nuværende 
ansøgningspakker eller ideer/forslag til indholdet af de 
kommende nyhedsbreve. Kontakt fuldmægtig Helen 
Birkkjær, e-post hbb@us.dk eller tlf. 35 30 86 34. 

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 og volontører: 35 30 87 50 

Au pair: 35 30 87 55 

Forskere: 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 

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 

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. 
 

 


