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Statsforvaltningen behandler nu EU-sager om familiesammenføring til 
danske statsborgere 
 
Ansøgninger om familiesammenføring til en dansk statsborger, der har været omfattet af EU-reglerne om 
fri bevægelighed for unionsborgere i et andet EU-land, er hidtil blevet behandlet af Udlændingestyrelsen. 
 
Fra 1. april 2014 overtager Statsforvaltningen behandlingen af disse sager. Det følger af 

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 28. marts 2014 om ændring af bekendtgørelse om ophold i 
Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen). 

 
Læs bekendtgørelse nr. 305 af 28. marts 2014 
 
Det betyder, at alle ansøgninger, fra denne dato, vil blive behandlet af Statsforvaltningen i første instans 
og med Udlændingestyrelsen som klageinstans. 

 
Statsforvaltningen behandler således fremover alle ansøgninger om familiesammenføring efter EU-
reglerne – også når hovedpersonen er dansk statsborger. 
 
Udlændingestyrelsen har særskilt orienteret brugere, der har fået deres ansøgning overdraget til 
Statsforvaltningen om, at sagen vil blive færdigbehandlet i Statsforvaltningens afdeling i København. 
 

Overdragelsen betyder endvidere, at det efter 1. april 2014 er muligt at indgive en ansøgning om 
familiesammenføring efter EU-reglerne til en af Statsforvaltningens 9 afdelinger i Danmark. En oversigt 
over afdelingerne samt åbningstiderne fremgår nederst i nyhedsbrevet. 
 
En ansøgning kan også sendes elektronisk til eukobenhavn@statsforvaltningen.dk eller pr. post til 

Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. 

 

Afdelingernes adresser 

Statsforvaltningen Afdeling København 

Borups Allé 177  

2400 København NV   

Statsforvaltningen Afdeling Nykøbing F. 

Dronningensgade 30  

4800 Nykøbing F. 

Statsforvaltningen Afdeling Odense 

Mogensensvej 24 C, 1. 

5000 Odense C 

Statsforvaltningen Afdeling Ringkøbing 

St. Blichers Vej 6 

6950 Ringkøbing 

Statsforvaltningen Afdeling Ringsted 

Nørregade 2 

4100 Ringsted 

https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=162495
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Statsforvaltningen Afdeling Rønne 

Østre Ringvej 1 

3700 Rønne 

Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa 

Storetorv 10 

6200 Aabenraa 

Statsforvaltningen Afdeling Aalborg 

Aalborghus Slot 

Slotspladsen 1 

9000 Aalborg 

Statsforvaltningen Afdeling Aarhus 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

Åbningstider for personlig betjening: 

Mandag: 08.00 - 16.00 
Tirsdag: 08.00 - 16.00 
Onsdag: 08.00 - 16.00 
Torsdag: 12.00 - 18.00 

Fredag:  08.00 - 16.00 
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Dialogmøder m.v. med 
Udlændingestyrelsen 
 

Vi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hvis I 
ønsker en nærmere gennemgang af særlige 
udlændingeretlige områder m.v. Det vil vi så søge at 
tage op inden for rammen af Det Regionale Netværk. 
Kontakt os på: regionalenetvaerk@us.dk. 

 
Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at 
orientere os, hvis I har ideer og forslag til indholdet af 
de kommende nyhedsbreve. Disse kan sendes til: 
kommunikation@us.dk. 
 
 

Kontakt Borgerservice 

 

Udlændingestyrelsens Borgerservice er delt op i to 
enheder: En der håndterer telefoniske henvendelser, 
og en som tager sig af personlig betjening. 
 
Telefonisk henvendelse 
 

Kommunale medarbejdere kan kontakte styrelsen på 

vores særlige hotline for ansatte i kommunerne og på 

den særlige EU-hotline. 

 

Hotline for ansatte i kommunerne  

 

Den særlige EU-hotline (familiesammenføring med en 

dansk statsborger efter EU-retten): 35 30 88 80  

 

Telefonerne er åbne: 

Mandag: 08.00 - 15.00; tirsdag - onsdag: 10.00 - 15.00; 

torsdag: 12.00 - 17.00  og fredag: 10.00 - 13.00. 

 

Man kan yderligere målrette sit opkald ved at henvende 

sig på et af nedenstående telefonnumre:  

 

Familiesammenføring med ægtefælle og børn: 

35 30 88 88 

 

Forlængelse (familiesammenføring og asyl), permanent 

ophold og pas: 35 30 86 10 

 

Asyl og religiøse forkyndere: 35 30 88 88  

 

Visum (korte besøg): 35 30 84 90  

 

Færøerne og Grønland (alle typer ophold, inkl. 

permanent ophold): 35 30 88 88 

 

Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens 

hovednummer): 35 36 66 00 

Henvendelse pr. e-mail 

Familiesammenføring med ægtefælle: 

aegtefaelle@us.dk  

 

Familiesammenføring med børn: 

boern@us.dk 

 

Familiesammenføring med en dansk statsborger 

efter EU-retten: 

eu@us.dk  

 

Forlængelse af familiesammenføring og asyl: 

familie.forlaengelse@us.dk  

 

Permanent opholdstilladelse:   

permanent@us.dk  

 

Religiøse forkyndere:  

forkyndere@us.dk  

 

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): 

pas@us.dk  

 

Visum (korte besøg):  

visa@us.dk  

 

Færøerne og Grønland (familiesammenføring): 

aegtefaelle@us.dk  

 

Færøerne og Grønland (arbejdstilladelser m.v.): 

fo_gl@us.dk  

 

Asyl:  

us@us.dk  

 

Det Regionale Netværk:  

Regionalenetvaerk@us.dk 

 

Øvrige henvendelser (Udlændingestyrelsens hoved-

e-mail-adresse): us@us.dk  

 

Åbningstider for personlig betjening 

Vores brugere kan møde op personligt i Borgerservice for 

at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbage-
rejsetilladelse m.v. samt for at søge vejledning og hjælp i 
forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse. 
 
Borgerservice er åben for personlig henvendelse mandag-
onsdag kl. 8.30-12.00, torsdag kl. 11.30-17.30 og fredag 
kl. 10-13. 

  

 

E-mail-postkasser 

Arbejdstilladelser (inkl. Færøerne og Grønland): 

work@us.dk 

Greencard: greencard@us.dk   

Studerende og volontører: study@us.dk 

Forskere: work@us.dk 

Au pair, praktikanter, religiøse forkyndere, Working 

Holiday: aupair-intern@us.dk  

Visum (korte besøg): visa@us.dk  

Asyl: us@us.dk  

Forlængelse af asyl: asyl.forlaengelse@us.dk  

Pas (konventionspas, fremmedpas, laissez-passer, 

skolerejselister): pas@us.dk  

Familiesammenføring med ægtefælle: 

aegtefaelle@us.dk  

Familiesammenføring med ægtefælle inden for EU-

retten: aegtefaelle@us.dk   

Familiesammenføring med børn: boern@us.dk 

Forlængelse af familiesammenføring: 

familie.forlaengelse@us.dk  

Familiesammenføring på Færøerne og Grønland, 

herunder forlængelse og permanent 

opholdstilladelse: boern@us.dk  

Permanent opholdstilladelse (alle typer): 

permanent@us.dk  

Ophør af familiesammenførings-opholdstilladelse: 

ophoer@us.dk  

Øvrige henvendelser (Udlændingeservices hoved-

mail-adresse): 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. 
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