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OPHOLDSKORT 

Her ses et eksempel på, hvordan et opholdskort kan se ud til en udlænding, der er familiesammenført efter 
udlændingelovens § 9 efter den 1. august 2017.

Hvis en udlænding har mistet sit opholdskort, er det vigtigt, at udlændingens persondata er 
korrekt opdateret, og at det mistede kort er spærret korrekt, før et erstatningsopholdskort bliver 
udstedt. 

Samarbejdet med kommunerne er vigtigt
De observationer, du gør dig i forbindelse med dit arbejde i en kommune, kan være relevante for 
at imødegå misbrug med opholdskort. Udlændingestyrelsen vil i den forbindelse gerne bistå 
kommunale medarbejdere, hvis der for eksempel er tvivl om, hvorvidt et opholdskort er 
gyldigt, eller om opholdskortet er udstedt til den person, der fremviser det. 

Ved mistanke om misbrug af opholdskort, eller hvis en borger har flere gyldige opholdskort, 
vil Udlændingestyrelsen gerne informeres. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger på 
den sidste side i nyhedsbrevet.

Opholdskort til tredjelandsstatsborgere 

Samarbejdet med kommunernes medarbejdere er vigtigt for at undgå misbrug med 
opholdskort. Du kan altid kontakte Udlændingestyrelsen ved tvivlsspørgsmål.

Som bevis for deres opholdstilladelse får alle tredjelandsstatsborgere udstedt et 
opholdskort. Når en opholdstilladelse forlænges, bliver der ligeledes udstedt et nyt kort. 

En udlænding må ikke have flere opholdskort. Det gælder også, selvom han/hun har flere 
opholdstilladelser. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis personen først har fået asyl i 
Danmark og sidenhen har fået opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.

Opholdskortenes udseende har ændret sig over tid
Opholdskortenes specifikationer og udseende er blevet ændret og opdateret flere gange gennem 
årene. De har blandt andet fået nye sikkerhedsfeatures, der gør dem sværere at misbruge. Et 
gyldigt opholdskort kan derfor se ud på flere forskellige måder, uden at der nødvendigvis er noget 
forkert ved det. Det kan gøre det svært at vurdere, om et opholdskort er ægte og gyldigt.
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ASYL

Udlændingestyrelsen skal underrettes om flygtninges rejser

Hvis du som ansat i en kommune bliver bekendt med, at en flygtning enten har rejst eller 
planlægger en rejse til hjemlandet eller en konfliktzone, skal du sikre, at Udlændingestyrelsen 
bliver underrettet.

Rejser en flygtning tilbage til hjemlandet eller en konfliktzone, eller planlægger pågældende at 
sende et mindreårigt barn til hjemlandet, skal du som ansat i en kommune 
underrette Udlændingestyrelsen. Det samme gør sig gældende i en række andre tilfælde, der 
relaterer sig til flygtninges rejser, for eksempel hvis  pågældende  er i besiddelse af mere end 
ét gyldigt pas.

Det er vigtigt for Udlændingestyrelsen at få besked i disse tilfælde, da længerevarende ophold uden 
for Danmark kan have stor betydning for en flygtnings opholdsgrundlag i 
Danmark. Udlændingestyrelsen vil i de tilfælde undersøge, hvor pågældende har været, og hvad 
pågældende har lavet i den tid, pågældende har været udrejst.

Udlændingestyrelsen ønsker at blive underrettet i følgende tilfælde: 

− Pågældende er registreret som fraflyttet i CPR.

− Pågældende er rejst/har til hensigt at rejse tilbage til hjemlandet eller en konfliktzone.

− Pågældende har sendt/har til hensigt at sende mindreårige børn tilbage til
hjemlandet.

− Pågældende har fået udstedt nationalitetspas.

− Pågældende er i besiddelse af to gyldige pas.

− Pågældende er genindrejst efter en længere periode udenfor Danmark.

Der skal indsendes dokumentation for hjemrejsen eller hændelsesforløbet. Det er vigtigt, 
at dokumentationen bliver sendt til Udlændingestyrelsen sammen med den oprindelige 
anmeldelse.

Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger på den sidste side i nyhedsbrevet.
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CPR &  FAMILIESAMMENFØRING 

Udlændinge uden opholdstilladelse må ikke tilmeldes CPR

Personer, som bor på et asylcenter eller andet indkvarteringssted under Udlændingestyrelsens 
forsørgelse, må ikke registreres i CPR, uden at de har den nødvendige opholdstilladelse.

Du skal som ansat i en kommune være opmærksom på, at registrering i CPR af tilflytning fra 
udlandet for ikke-nordiske statsborgere forudsætter, at personen enten har en opholdstilladelse 
eller et opholdsbevis.

En ikke-nordisk statsborger kan godt have et dansk CPR-nummer, uden at personen har en 
opholdstilladelse. Det kan skyldes flere forhold, men oftest skyldes det, at personen tidligere har 
haft en opholdstilladelse, som er bortfaldet pga. manglende forlængelse, inddragelse, udrejse af 
Danmark, udvisning, svig mv. Udlændingen vil fortsat kunne slås op i CPR, også selvom personen ikke 
længere har en gyldig opholdstilladelse.

I de tilfælde hvor en ikke-nordisk statsborger har et CPR-nummer, og personen skal registreres 
som tilflytter fra udlandet i CPR, skal du således være opmærksom på, at en sådan registrering 
forudsætter, at personen har en opholdstilladelse, et opholdsbevis eller en bekræftelse fra 
Udlændingestyrelsen på, at han/hun er fritaget for opholdstilladelse eller opholdsbevis. Det følger af § 
17 i Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister (CPR-Loven).

Det følger desuden af CPR-Lovens § 17, at en tidligere anvendt opholdstilladelse eller opholdsbevis 
kun kan anvendes, hvis udlændingemyndighederne bekræfter, at opholdstilladelsen eller 
opholdsbeviset fortsat er gyldigt. Hvis udlændingemyndighederne oplyser, at opholdstilladelsen 
eller opholdsbeviset er bortfaldet, skal personen registreres som udrejst på den dato, der er 
angivet af udlændingemyndighederne som udrejsedato, uanset om personen fortsat opholder sig 
her i landet.

Udlændingestyrelsen kan altid kontaktes, hvis der opstår tvivl om en persons opholdsgrundlag. Se 
Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger på den sidste side i nyhedsbrevet.
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Kontakt Udlændingestyrelsen 

 KOMMUNENS KONTAKT TIL 
 UDLÆNDINGESTYRELSEN 

Telefonisk henvendelse 
Kommunale medarbejdere kan kontakte styrelsen på 
vores særlige hotline for ansatte i kommunerne. 

 Telefonerne er åbne 
 Mandag-onsdag: 9.00 - 15.00 
 Torsdag: 12.00 - 17.00 
 Fredag: 9.00 - 12.00 

Henvendelse via e-mail 
Kommunerne kan sende henvendelser pr. e-mail 
til Udlændingestyrelsen via Digital Post. 
Styrelsens CVR-nummer er: 77940413. 

DET REGIONALE NETVÆRK 

Udlændingestyrelsen holder flere gange årligt lokale 
møder i Det Regionale Netværk. 

Alle kommuner er velkomne til at kontakte os på 
regionalenetvaerk@us.dk, hvis der er særlige 
udlændingeretlige områder, I ønsker at få gennemgået 
nærmere. 

Læs om Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk 

IDEER OG FORSLAG TIL NYHEDSBREVET 

Nyt fra Udlændingestyrelsen udsendes  4-6 gange 
årligt. Vi opfordrer alle kommuner til at skrive til os, 
hvis I har ideer og forslag til indholdet af de 
kommende nyhedsbreve. 

Kontakt redaktionen på us@us.dk
att. Kommunikationsteamet. 

BRUGERNES KONTAKT TIL UDLÆNDINGESTYRELSEN 

Personlig betjening 
Udlændingestyrelsens brugere kan møde op i styrelsens 
Borgerservice for at indgive ansøgninger samt få 
vejledning. 

Borgerservice 
Ryesgade 53 
2100 København Ø 

Åbningstider 
Mandag: 8.30 - 12.00 
Tirsdag: 11.30 - 17.30 
Onsdag: 8.30 - 12.00 
Torsdag: 11.30 - 17.30 
Fredag: 8.30 - 12.00 

Borgere bosat uden for Storkøbenhavn kan også 
indgive ansøgninger hos deres lokale politi. Læs 
nærmere på politi.dk. 

Se liste over politistationer der kan optage biometri. 

Telefonisk henvendelse 
Brugerne kan ringe til Udlændingestyrelsen på 
hovednummeret: 35 36 66 00. 

Alle opkald bliver via en tast selv-menu viderestillet til 
den rette gruppe i telefonienheden i styrelsens 
Borgerservice. 

Telefonerne er åbne 
Mandag-onsdag: 9.00 - 15.00 
Torsdag: 12.00 - 17.00 
Fredag: 9.00 - 12.00 

Skriftlig henvendelse 
Udlændingestyrelsen kan kontaktes via en 
kontaktformular på nyidanmark.dk. 

Åbn kontaktformular. 
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