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Tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring kan ikke 
anvendes over for økonomisk aktive tyrkiske statsborgere - 
mulighed for genoptagelse

EU-Domstolen har den 10. juli 2019 afsagt dom i en sag mod Udlændinge- og 
Integrationsministeriet, som vedrører det tilknytningskrav, der indtil den 1. juli 2018 var en af 
udlændingelovens betingelser for ægtefællesammenføring i Danmark. 

EU-Domstolen har i dommen fastslået, at tilknytningskravet er i strid med den såkaldte stand still-klausul, der gælder 
som led i en associeringsaftale mellem EU og Tyrkiet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har 
vurderet, at dommen betyder, at tilknytningskravet ikke har kunnet anvendes i sager, hvor den herboende 
person som økonomisk aktiv tyrkisk statsborger er omfattet af associeringsaftalen (dvs. er arbejdstager, 
selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder). 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har på baggrund af dommen vurderet, at ansøgere, der på baggrund af 
ægteskab eller fast samliv med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger efter den 3. juni 2000, hvor 
tilknytningskravet blev indført, har fået afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til manglende opfyldelse af 
tilknytningskravet, kan få deres sag genoptaget og vurderet på ny. 

Udlændingemyndighederne vil kontakte de ansøgere, som på baggrund af en ansøgning indgivet fra og med den 1. 
januar 2011 har fået afslag på ægtefællesammenføring med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger med 
henvisning til manglende opfyldelse af tilknytningskravet. 

Er ansøgningen om ægtefællesammenføring med en herboende økonomisk aktiv tyrkisk statsborger indgivet før den 1. 
januar 2011, og er der i sagen meddelt afslag med henvisning til manglende opfyldelse af tilknytningskravet, skal 
ansøgeren selv kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om genoptagelse.

Udlændingemyndighederne skal se bort fra tilknytningskravet i verserende sager om ægtefællesammenføring, hvor 
ansøgningen er indgivet før den 1. juli 2018, og hvor den herboende ægtefælle eller samlever er en økonomisk aktiv 
tyrkisk statsborger. 

Læs mere om dommen og dens konsekvenser på nyidanmark.dk:

• Tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring kan ikke anvendes over for økonomisk aktive tyrkiske
statsborgere - mulighed for genoptagelse

• Genoptagelse af sager, hvor der er givet afslag på ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive
tyrkiske statsborgere med henvisning til tilknytningskravet
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https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2019/08/Tilknytningskravet-i-sager-om-�gtef�llesammenf�ring
https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2019/08/Genoptagelse-af-sager---tilknytningskravet


Dansk statsborgerskab: opholdskort og pas skal returneres
Når udlændinge erhverver dansk statsborgerskab, vil deres eventuelle opholdstilladelse efter 
udlændingeloven bortfalde. Opholdskort og pas skal derfor returneres til enten 
Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Når en borger erhverver dansk statsborgerskab, vejleder Udlændinge- og 
Integrationsministeriets indfødsretskontor borgerne om, at de skal aflevere deres opholdskort og 
eventuelle fremmedpas eller konventionspas til deres bopælskommune. Vejledningen fremgår af det brev, 
hvori borgeren orienteres om, at vedkommende er optaget på lovforslaget om indfødsret. 

Udlændingestyrelsen anmoder i den forbindelse kommunerne om, at indleverede opholdskort og pas, 
som er udstedt af Udlændingestyrelsen, fremsendes til styrelsen. Ligeledes skal alle indleverede opholdskort 
udstedt af SIRI eller Statsforvaltningen fremsendes til SIRI.

DANSK STATSBORGERSKAB
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Korrekt registrering i CPR
Det har stor betydning for Udlændingestyrelsens sagsbehandling, at udlændinge er registreret 
korrekt i CPR.

Udlændingestyrelsen beder kommunerne være opmærksomme på, at fødeland og nationalitet bliver 
registreret korrekt i CPR. Hvis der er fejl i registreringen, kan det have stor betydning for styrelsens 
videre sagsbehandling. 

Det er derudover også vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, om Udlændingestyrelsen i sin afgørelse om 
opholdstilladelse i Danmark har anerkendt et ægteskab mellem to personer, eller om der er givet 
opholdstilladelse som samlevere. 

CPR

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/ophoer.htm
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/kommunernes_indberetningspligt/
http://uim.dk/arbejdsomrader/forebyggelse-af-ekstremisme-og-radikalisering/national-hotline-om-radikalisering


Flygtninge skal ikke selv ansøge om forlængelse af deres 
opholdstilladelse
Flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 og almindelige kvoteflygtninge med opholdstilladelse 
efter udlændingelovens § 8, stk. 1 eller 2, hvis opholdstilladelse udløber fra og med den 1. juli 2019, skal ikke selv 
indgive en ansøgning om forlængelse af deres opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen starter selv behandlingen af sager om forlængelse af opholdstilladelse til flygtninge og 
almindelige kvoteflygtninge, hvis opholdstilladelse udløber fra og med den 1. juli 2019. Udlændingen skal derfor ikke 
selv indgive en ansøgning om forlængelse. 

Det gælder for flygtninge med konventionsstatus (udlændingelovens § 7, stk. 1), flygtninge med beskyttelsesstatus 
(udlændingelovens § 7, stk. 2), samt almindelige kvoteflygtninge (udlændingelovens § 8, stk. 1 eller stk. 2) hvis 
opholdstilladelse udløber fra og med den 1. juli 2019. Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus 
(udlændingelovens § 7, stk. 3) skal som hidtil heller ikke selv ansøge om forlængelse af deres opholdstilladelse.

Når Udlændingestyrelsen selv starter behandlingen af en forlængelsessag, vil styrelsen typisk kontakte udlændingen 
2-3 måneder før, at opholdstilladelsen udløber. Udlændingen vil i den forbindelse modtage information om, hvilke 
oplysninger styrelsen skal bruge for at behandle sagen. Hvis udlændingen ikke har hørt fra styrelsen senest én måned 
før, at opholdstilladelsen udløber, bør vedkommende kontakte styrelsen.

De nye regler skyldes en ændring af udlændingeloven, som Folketinget vedtog den 21. februar 2019, og som trådte i 
kraft den 1. juli 2019. 

Hvis opholdstilladelsen udløb før den 1. juli 2019
Hvis en flygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller en almindelig kvoteflygtning 
med opholdstilladelse efter § 8, stk. 1 eller 2, har en opholdstilladelse, som er udløbet før den 1. juli 2019, skal den 
pågældende som hidtil selv ansøge om at få opholdstilladelsen forlænget. Det gælder også, hvis opholdstilladelsen på 
nuværende tidspunkt er udløbet. 

Udlændingen skal kontakte Udlændingestyrelsen og oplyse, at han eller hun ønsker at søge om forlængelse af sin 
opholdstilladelse. 

Nogle udlændinge skal fortsat selv ansøge om forlængelse 
Humanitære kvoteflygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3 samt uledsaget mindreårige 
med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3 skal som hidtil selv ansøge om forlængelse af 
opholdstilladelsen. 

Desuden skal udlændinge med opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en flygtning samt 
udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9c, stk. 1 eller stk. 2 som hidtil selv ansøge om at få 
forlænget opholdstilladelsen, uanset hvornår opholdstilladelsen udløber.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse som flygtning på nyidanmark.dk

FORLÆNGELSE

4/6

https://nyidanmark.dk/da/Du-vil-forl�nge/Asyl


Indhentning af oplysninger i sager om permanent 
opholdstilladelse: Ansøger giver samtykke i ansøgningsskemaet

Det er en del af ansøgningsprocessen ved ansøgninger om permanent opholdstilladelse, at udlændinge giver 
Udlændingestyrelsen samtykke til at indhente oplysninger hos andre myndigheder, herunder kommunerne. 

Når Udlændingestyrelsen behandler en sag om permanent opholdstilladelse, har vi ofte brug for at indhente flere 
oplysninger om ansøgeren til vurdering af, om pågældende opfylder de konkrete betingelser for at blive meddelt 
permanent opholdstilladelse i Danmark. 

Det kan fx være information om, hvorvidt ansøgeren har modtaget offentlige ydelser, har gæld til kommunen, 
uddannelsesforløb eller arbejde, helbredsforhold og arbejdsevne samt oplysninger om eventuelle beskæftigelses- 
eller uddannelsesrettede tiltag i kommunen. 

Når en udlænding ansøger om permanent opholdstilladelse, bliver personen i ansøgningsskemaet bedt om at give 
samtykke til, at Udlændingestyrelsen må indhente oplysninger hos andre myndigheder, da det er nødvendigt for 
behandlingen af sagen.

Vi har i stigende grad oplevet, at medarbejdere hos kommunerne beder om at se ansøgerens samtykke, før de 
udleverer oplysninger om personen. Det er imidlertid unødvendigt, at Udlændingestyrelsen sender dokumentation 
til kommunerne for, at styrelsen har lov til at indhente information om en ansøger. Det skyldes, at Udlændinge-
styrelsen generelt har hjemmel til at indhente oplysninger hos andre myndigheder i sager om permanent 
opholdstilladelse. 

Vi vil derfor gøre opmærksom på, at ansøgerne i sager om permanent opholdstilladelse allerede har givet 
Udlændingestyrelsen samtykke til at indhente oplysninger hos bl.a. kommunerne, og at yderligere dokumentation 
således ikke er nødvendig. Kommunens sagsbehandlere er dog altid velkomne til at kontakte os, hvis der er 
tvivlsspørgsmål.
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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 3-6 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 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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https://www.nyidanmark.dk/da-dk/for_samarbejdspartnere/us_netvaerk_fora/Regionale_Netvaerk.htm
https://nyidanmark.dk/da/For-samarbejdspartnere/Udl�ndingestyrelsens-netv�rk-og-fora/Det-Regionale-Netv�rk
https://nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-Udl�ndingestyrelsen/Skriv-til-os-(e-mail)
https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F�lles/Politistationer,-der-modtager-ans�gninger-og-optager-biometri/?anchor=7D5A30258FC045ABBC7E2EA9D8646722&callbackItem=FD8AE2256FC04925B7C0205FE4D2AD3D&callbackAnchor=1C0DDEC9E11F4A559354A98753D6A0DA
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