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UKRAINE 

Bortfald af opholdstilladelse for fordrevne fra Ukraine 

 
Herunder kan du læse om reglerne for udrejse og bortfald af opholdstilladelse for fordrevne fra 
Ukraine, kommunernes vejledning samt orientering af Udlændingestyrelsen i forbindelse med 
udrejse. 

 
Generelt om udrejse 

Hvis man er meddelt opholdstilladelse efter Ukrainesærloven, kan man forlade landet på lige fod med alle andre 
udlændinge, der har en opholdstilladelse i Danmark. 

En opholdstilladelse efter Ukrainesærloven indebærer altså, at man gerne må tage tilbage til sit hjemland, og 
man kan derfor rejse tilbage til Ukraine på kortere feriebesøg, uden at det har konsekvenser for 
opholdstilladelsen. 
 
Generelt om bortfald 

Der er to måder, hvorpå en opholdstilladelse efter Ukrainesærloven kan bortfalde. 
 
Bortfald ved opgivelse af bopæl 

Hvis man opgiver sin bopæl i Danmark, bortfalder opholdstilladelsen med det samme. Opgivelse af bopæl er fx, 
hvis man opsiger sin lejlighed og udrejser af Danmark uden intention om at vende tilbage. Opgivelse af bopæl er 
ikke det samme som, at man ophæver en aftale/kontrakt om en konkret bolig. Det afgørende er, om man opgiver 
sin bopæl i bred forstand i Danmark. 

Hvis man opgiver sin bopæl, bortfalder opholdstilladelsen ved udrejsen af Danmark. 
 
Bortfald ved rejser over 6 måneder 

Hvis man rejser til udlandet i længere end 6 måneder, kan det medføre en risiko for, at opholdstilladelsen 
bortfalder.  

Dette er dog ikke tilfældet, hvis man rejser til Ukraine med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. Det kan fx 
være, hvis man skal udføre militærtjeneste i Ukraine eller udføre forskellige former for velgørenhedsarbejde 
enten som privatperson eller som en del af en velgørenhedsorganisation. Det kan også være for at hjælpe 
familiemedlemmer med at udrejse af Ukraine. 

Læs mere om reglerne for udrejse på nyidanmark.dk her.  
 
Bortfald og genindrejse 

Hvis ens opholdstilladelse bortfalder, og man ønsker at vende tilbage til Danmark, skal man søge om en ny 
opholdstilladelse. Ved genindrejse kan man ikke vende tilbage til den kommune, man var visiteret til og her 
modtage fx ydelser, skolegang og integrationsindsats. Man skal i stedet afvente, at Udlændingestyrelsen tager 
stilling til eventuel dispensation fra bortfald eller til en ny ansøgning om opholdstilladelse. Man har i perioden 
mulighed for at blive indkvarteret af Udlændingestyrelsen, som kan hjælpe med kost, logi og sundhedsydelser. 
Hvis en ansøger har brug for indkvartering, skal pågældende henvende sig i Center Sandholm, 
Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød.  

 

https://www.nyidanmark.dk/da/ReceivedReply/Ukraine/Ja%20Ukraine
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Kommunens vejledning 

Hvis en ukrainsk statsborger, som tidligere har haft opholdstilladelse efter særloven, har opgivet sin bopæl eller 
været udrejst i mere end 6 måneder, kan kommunen vejlede om to muligheder. Enten kan pågældende søge om 
en ny opholdstilladelse efter særloven. Alternativt kan pågældende søge om dispensation for bortfald, hvis 
pågældende mener, at bopælen ikke er opgivet, eller hvis der er tvivl om en rejses varighed. Pågældende skal 
vejledes om at udfylde skemaet BF2, som kan findes på nyidanmark.dk:  

Find ansøgningsskemaet BF2 her. 
 
Underretning om udrejse 

Det fremgår ikke af Ukrainesærloven eller udlændingeloven, at kommunerne har pligt til at orientere 
Udlændingestyrelsen om udrejse. Ikke desto mindre vil Udlændingestyrelsen gerne anmode om at blive 
orienteret, hvis en ukrainsk statsborger med opholdstilladelse efter særloven udrejser eller registreres udrejst 
af CPR.  

Hvis kommunen orienterer Udlændingestyrelsen om en udrejse, så vil styrelsen opdatere oplysningerne på 
pågældendes sag. Hvis pågældende herefter på et tidspunkt genindrejser, har styrelsen alle de nødvendige 
oplysninger. Orientering om udrejse bedes fremsendt til ukraine@us.dk. 
 
Returnering af opholdskort 

Såfremt kommunerne modtager et opholdskort fra en ansøger, der udrejser, skal opholdskortet sendes retur til 
Udlændingestyrelsen med det samme. 

Udlændingestyrelsen vil herefter sørge for, at opholdskortet makuleres og vurdere, om der skal startes en 
eventuel sag om bortfald af opholdstilladelsen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Bortfald/Bortfald---Asyl-og-familiesammenf%C3%B8ring-(Udl%C3%A6ndingestyrelsen)/?anchor=4214CA112CC343AA843276CE10D4A4CF&callbackItem=DC0B4CB38C754CA7B7BF30D2837B9978&callbackAnchor=DC0B4CB38C754CA7B7BF30D2837B99784214CA112CC343AA843276CE10D4A4CF
mailto:ukraine@us.dk


 
 

3 
   
 

JUSTERING AF PRAKSIS 

Justering af praksis i ægtefællesager, hvor der er danske 
fællesbørn 

EU-Domstolen har i 2022 afsagt en dom, som medfører ændring i praksis for visse ansøgninger om 

ægtefællesammenføring.  

 
Dommen vedrører den situation, hvor en tredjelandsstatsborger som forælder til et mindreårigt 
unionsborgerbarn undtagelsesvist skal gives en opholdstilladelse efter EU-retlige regler. I forhold til dansk 
praksis er det relevant i de tilfælde, hvor der mellem et dansk barn og tredjelandsstatsborgeren består et 
afhængighedsforhold af en sådan karakter, at det danske barn vil være nødsaget til at forlade EU sammen med 
tredjelandsstatsborgeren, hvis tredjelandsstatsborgeren nægtes ophold. 
 
Som noget nyt fastslår dommen, at der er en formodning for et sådant afhængighedsforhold i en situation, hvor 
et mindreårigt unionsborgerbarn bor sammen med begge sine forældre, og begge barnets forældre i det daglige 
er fælles om at tage sig af barnet og om at varetage den retlige, følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse af 
barnet. Der vil altså være en formodning for, at der foreligger et afhængighedsforhold, der kan danne grundlag 
for en afledt opholdsret, når der er tale om et reelt og stabilt samliv i en familiesituation, hvor barnet bor 
sammen med begge sine forældre.  
 
Hvis der ikke er oplysninger i sagen om forhold, der kan afkræfte denne formodning, vil der fremadrettet skulle 
gives opholdstilladelse i denne type sager, uden at udlændingelovens betingelser for ægtefællesammenføring 
kan kræves opfyldt.  
 
Udlændingestyrelsen justerer nu sin praksis, så dommens principper anvendes i behandlingen af verserende og 
allerede afgjorte ægtefællesammenføringssager, herunder sager om inddragelse, bortfald eller nægtelse af 
forlængelse af ægtefællesammenføringstilladelser. 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Yderligere information – herunder dommen og Udlændinge- og Integrationsministeriets fortolkning heraf – 
findes på nyidanmark.dk her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2022/10/Genoptagelse-af-visse-sager-om-%C3%A6gtef%C3%A6llesammenf%C3%B8ring
https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2022/10/Genoptagelse-af-visse-sager-om-%C3%A6gtef%C3%A6llesammenf%C3%B8ring
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NemID & MitID 

Udlændingestyrelsens brugere skal bruge NemID lidt endnu 

Udlændingestyrelsen er ved at udfase NemID til fordel for MitID på nyidanmark.dk, men man skal 
fortsat bruge NemID et stykke tid endnu.  

Det er endnu ikke muligt kun at benytte MitID på nyidanmark.dk. For at bruge visse af de online skemaer til 
ansøgninger og invitationer, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed på nyidanmark.dk, skal man fortsat 
have NemID. Derfor er det vigtigt, at Udlændingestyrelsens brugere beholder deres NemID lidt endnu – også 
selvom de har fået MitID. Vi forventer, at NemID er helt udfaset på nyidanmark.dk i løbet af 1. kvartal 2023. 

Udlændingestyrelsen henviser personer, som ikke har NemID, til deres bopælskommune med henblik på at få 
oprettet et NemID.      

YDERLIGERE INFORMATION 

Læs mere i nyheden på nyidanmark.dk her. 

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2022/11/Du-skal-fortsat-bruge-NemID
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”UDREJST” I CPR 

Brug af registreringen ”udrejst” i CPR 

 
Udlændingestyrelsen har i flere tilfælde kunnet konstatere, at en udlænding fejlagtigt er registreret 
som ”udrejst” i CPR. Det har store konsekvenser for de personer, det omhandler. 

 

Det følger af udlændingelovens § 17, at en opholdstilladelse som udgangspunkt bortfalder, når udlændingen 
opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder ex lege, dvs. tilladelsen bortfalder automatisk. Når en 
udlænding registreres som ”udrejst” i CPR, anses den pågældende som udgangspunkt for at have opgivet sin 
bopæl i Danmark, og den pågældende har dermed som udgangspunkt ikke længere lovligt ophold her i landet. 
 
En forkert registrering i CPR som ”udrejst” kan have store konsekvenser for en udlænding med opholdstilladelse 
i Danmark. Det kan fx betyde, at det kan få konsekvenser i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om 
forlængelse eller vurdering af inddragelse af opholdstilladelsen.  
 
Det kan også betyde, at en udlænding får afslag på permanent opholdstilladelse, da kravet om uafbrudt ophold i 
Danmark ikke er opfyldt. 
 
Det kan endvidere få den konsekvens, at den pågældende sigtes for ulovligt ophold i Danmark, hvis den 
pågældende kontaktes af politiet og anmodes om dokumentation for opholdstilladelse i Danmark. Hvis politiet 
kontakter Udlændingestyrelsen for at få bekræftet den pågældendes opholdsgrundlag, vil styrelsen umiddelbart 
lægge vægt på registreringen i CPR ved vurderingen af opholdsgrundlaget i Danmark. 
 
Udlændingestyrelsen har i en række tilfælde konstateret, at registreringen af en udlænding som ”udrejst” i CPR 
ikke har været korrekt. Udlændingestyrelsen vil derfor henlede kommunernes opmærksomhed på vigtigheden 
af, at registreringen i CPR foretages på et korrekt grundlag. 
 
Såfremt der er tvivl om, hvorvidt en udlænding har opgivet sin bopæl i Danmark, er det muligt at registrere enten 
”Ukendt adresse/uden fast adresse” eller ”Forsvundet”. En sådan registrering får ikke umiddelbart nogen 
konsekvens for udlændingens opholdstilladelse i Danmark. 
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NYT CENTER 

Nyt center skal styrke og samle en række indsatser mod 
ekstremisme  
 
Udlændinge- og integrationsministeren besluttede den 10. august 2022 at etablere et nyt center i 
regi af Udlændingestyrelsen, der skal styrke og samle en række indsatser mod ekstremisme; 
Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.  
 
Det nye center samler opgaver vedrørende blandt andet den nationale sanktionsliste over udenlandske religiøse 
forkyndere, forbudslisten mod modtagelse af udenlandske donationer samt de opgaver, som tidligere blev 
varetaget af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, herunder rådgivning og kursustilbud til 
kommuner, politikredse og infohuse om ekstremisme og forebyggelse. Derudover har centeret også ansvar for at 
udarbejde baggrundsoplysninger, landerapporter mv. til brug for de danske udlændingemyndigheders arbejde, fx 
i forbindelse med asylsagsbehandling, familiesammenføringer mv.  
 
Det nye Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme blev endeligt etableret den 10. oktober 2022 
under ledelse af Kenneth Schmidt Hansen og er placeret i Center Sandholm.  
 
Kommunerne har også fremover adgang til rådgivning, kurser og sparring 

De opgaver, indsatser og samarbejder, som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme hidtil har 
varetaget, bliver videreført i regi af det nye center under enheden ”Rådgivning og Forebyggelse”. Enheden 
arbejder for at forebygge ekstremisme både nationalt, lokalt og online, og understøtter det forebyggende arbejde 
blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, 
foreningslivet mv. 
 
Chef for Center for Dokumentation og Forebyggelse, Kenneth Schmidt Hansen, uddyber: 
  
- Det er essentielt for os, at kommuner og lokale myndigheder til enhver tid kan få hjælp til at håndtere de 
komplekse problemstillinger, de står overfor, der vedrører bekymringer for ekstremisme og radikalisering; det 
gælder hjælp til metoder, redskaber, viden og lokal organisering. Det er vores ambition, at vi fremadrettet i kraft 
af fusionen kan levere en endnu bedre rådgivning til vores brugere, fordi vi sammen vil have et bedre 
helhedsbillede af ekstremisme og forebyggelse i Danmark.  

Læs mere om centerets forskellige tilbud og værktøjer til kommuner mv. på hjemmesiden stopekstremisme.dk. 
 
YDERLIGERE INFORMATION 
 
Læs mere om det nye Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme på us.dk her.  
 

 

 

 

 

https://stopekstremisme.dk/tilbud-og-vaerktojer
https://us.dk/vores-opgaver/center-for-dokumentation-og-indsats-mod-ekstremisme/
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LUKKEDAG 

Udlændingestyrelsens Borgerservice har lukket telefonerne 
om onsdagen 
 
Udlændingestyrelsens Borgerservice har i 4. kvartal 2022 på forsøgsbasis haft lukket for telefonisk 
betjening af brugerne om onsdagen. Denne ordning er videreført i 2023 og gælder indtil videre. 

 
Den ugentlige lukkedag for telefonerne har bl.a. gjort det muligt at imødekomme et stort behov for flere ledige 
tider i den personlige betjening i Borgerservice.  
 
Stadig åbent på telefonen for myndigheder og kommuner 
 
Myndigheder og kommuner kan fortsat kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk alle hverdage via vores 
myndighedshotline – telefonnummeret fremgår af kontaktsiden nederst i dette nyhedsbrev. 
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NYHEDER PÅ US.DK 

Mulighed for at abonnere på nyheder fra us.dk 

 
Som noget nyt kan alle interesserede nu abonnere på nyheder fra us.dk. 
 
Fra den 12. januar 2023 er det blevet muligt for samarbejdspartnere og alle andre interesserede at abonnere på 
de nyheder, der udgives på us.dk. Det vil typisk være nyheder, der omhandler indkvarteringsområdet, indgåelse 
af kontrakter, nye udbud, åbning eller lukning af asylcentre, offentliggørelse af landerapporter mv.   
 
Man tilmelder sig ved at indtaste sin mailadresse i tilmeldingsformularen, som findes på nyhedsforsiden på 
us.dk. Abonnementet gælder alle nyheder, som udgives på us.dk. 
 
Tilmeld dig på nyhedsforsiden på us.dk 

 

Nyhedsbrevet til kommuner og KL fortsætter uændret 
 
Den nye abonnementsmulighed på us.dk har ikke betydning for dette nyhedsbrev, og du vil stadig modtage 
nyheder særligt målrettet kommuner og KL et par gange om året, så længe du er tilmeldt denne mailingliste. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://us.dk/nyheder/
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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 løbende 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 3-4 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 Borgerservice har 
afdelinger i Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg. 
Desuden er styrelsen tilstede på Bornholm én gang 
om måneden. 

Brugerne skal bestille tid på nyidanmark.dk, inden 
de kan møde op i Borgerservice.  

Læs om tidsbestilling til personlig betjening på 
www.nyidanmark.dk/besog-us    

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-tirsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 12.00 - 17.00 
Fredag: 9.00 - 12.00 

Skriftlig henvendelse  
Udlændingestyrelsen kan kontaktes via 
kontaktformularen på nyidanmark.dk. 

Åbn kontaktformular 

mailto:regionalenetvaerk@us.dk
https://nyidanmark.dk/da/For-samarbejdspartnere/Udlændingestyrelsens-netværk-og-fora/Det-Regionale-Netværk
mailto:us@us.dk
http://www.nyidanmark.dk/besog-us
https://nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-Udlændingestyrelsen/Skriv-til-os-(e-mail)
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