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Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)

Forbeholdt myndighederne
Modtaget dato

Modtaget af (navn)

Myndighed (stempel)

Udl.nr. / Person ID

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA
OD2/D_da_300721

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten
Hvad kan du bruge dette skema til?
Dette skema kan du bruge til at søge om tidsubegrænset
ophold i Danmark, hvis du har:

Ret til ophold på grundlag af familiesammenføring
efter EU-retten
Ved familiesammenføring efter EU-retten forstår vi ophold
i Danmark på baggrund af EU-opholdsbekendtgørelsens §
13.
Du bedes udfylde dette skema sammen med den danske
statsborger, som du er blevet familiesammenført med i
Danmark.
I skemaet bruger vi ordet ’ansøger’ om dig, der søger om
tidsubegrænset ophold efter EU-retten. Vi bruger ordet
’reference’, som betegnelse for den danske statsborger,
der har benyttet retten til fri bevægelighed jf. EUopholdsbekendtgørelsen § 13.
Hvor kan du se grundlaget for din opholdsret?
Grundlaget for din opholdsret fremgår af det brev, som
Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International
Rekruttering og Integration (SIRI) sendte til dig, da du fik
konstateret din ret til ophold første gang.
Hvis du er EU/EØS-statsborger eller statsborger i
Schweiz, har du modtaget et registreringsbevis samt et
følgebrev, hvoraf betingelserne for din opholdsret fremgår.
Hvis du ikke er EU/EØS-statsborger eller statsborger i
Schweiz, vil bogstavet under ”Type opholdstilladelse” på
dit opholds(plastik)kort desuden angive dit
opholdsgrundlag. Bogstavet ”K” betyder normalt, at du har
ret til ophold på grundlag af familiesammenføring efter EUretten og derfor kan bruge dette skema.
Hvis du er i tvivl om grundlaget for din opholdsret, kan du
altid kontakte SIRI. Du kan finde vores kontakt oplysninger
på nyidanmark.dk/kontakt-siri.

Hvornår kan du søge om tidsubegrænset ophold efter
EU-retten?
Du kan opnå tidsubegrænset ophold efter EU-retten, når
du har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år.
Et ophold i Danmark anses ikke for afbrudt, såfremt der er
tale om:

Midlertidige ophold uden for Danmark der
tilsammen ikke overstiger 6 måneder om året.

Fravær af længere varighed som skyldes
værnepligt.

Ét fravær af højst 12 måneders varighed som
skyldes helt særlige grunde.
Krav om biometri på opholdskort til
tredjelandsborgere
Medfølgende ægtefælle
Tredjelandsborgere, dvs. ansøgere, der ikke statsborgere i
et EU/EØS-land eller Schweiz, skal ved personligt
fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og
fingeraftryk) til opholdskort. Du skal have optaget biometri
i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen.
Medfølgende barn
Et barn under 18 år, som skal bo hos en
forældremyndighedsindehaver i Danmark, skal normalt
ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et
opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal
barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og
fingeraftryk) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen
af ansøgningen.
Hvis barnet ikke skal bo hos en
forældremyndighedsindehaver i Danmark, men fx skal bo
hos plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et
opholdskort. Barnet skal have optaget biometri i
forbindelse med indgivelsen af ansøgningen.
Du kan læse mere om opholdskort på
nyidanmark.dk/biometri.

Hvis I vil have hurtigt svar
Ansøgningen vil blive behandlet hurtigere, hvis I har udfyldt skemaet korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) – Carl Jacobsens Vej 39 – Postboks 304 - 2500 Valby
Tlf.: 72 14 20 00 – www.nyidanmark.dk
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1. Oplysninger om ansøger (dig, der søger om tidsubegrænset ophold)
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Efternavn

Evt. tidligere efternavn

Fornavn(e)
Nationalitet
Fødselsdato

CPR-nr

Adresse
Telefonnr. (dagtimerne)

Evt. e-mail-adresse

Husk venligst at oplyse dit udl.nr. øverst på side 1

2. Navn og CPR-nr. på referencen i Danmark
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Navn (fornavn(e) og efternavn)

CPR-nr.

Om at erklære på tro og love, at betingelserne for opholdsret har været opfyldt i 5 år
For at opnå ret til tidsubegrænset ophold efter EU-retten, skal ansøger have haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i
5 år. Ved at skrive under nedenfor i dette skema erklærer I begge på tro og love, at betingelserne for dit ophold efter
EU-retten fortsat er til stede.
De betingelser, der er stillet for opholdsretten, fremgår af det brev, som Udlændingestyrelsen eller SIRI sendte til
ansøger, da han eller hun fik konstateret sin oprindelige opholdsret eller seneste forlængelse. Vi anbefaler derfor, at I
finder dette brev frem, inden I udfylder skemaet. Derved kan I være sikre på, at I husker alle betingelserne.
Hvis oplysningerne i dette skema er urigtige, kan det have følgende konsekvenser:

I kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år

I kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger

Ansøgers ret til ophold kan blive inddraget

3. Erklæring på tro og love vedrørende betingelser for opholdsret efter EU-retten afgivet af ansøger
3.1 Erklæring om ægteskab/registreret partnerskab/fast samlivsforhold
A.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg fortsat er gift/registreret partner/samlevende i fast samlivsforhold med den
danske statsborger, som jeg er blevet familiesammenført med i Danmark.

B.
Jeg er ikke længere gift/registreret partner/samlevende i fast samlivsforhold med den danske statsborger, som jeg
er blevet familiesammenført med i Danmark.
Eventuelle bemærkninger:
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3.2 Erklæring om anden familierelation (børn, forældre m.v.)
A.
Jeg erklærer på tro og love, at familierelationen til den danske statsborger fortsat er den samme som ved
indgivelse af ansøgningen om ophold som familiemedlem til den danske statsborger.

3.3. Erklæring om lovligt og uafbrudt ophold i Danmark i de sidste 5 år – du skal enten udfylde pkt. 3.3.1 eller 3.3.2
3.3.1 Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, skal du udfylde nedenstående erklæring
A.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har opholdt mig lovligt og uafbrudt i Danmark i de sidste 5 år.

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

B.
Jeg har ikke opholdt mig lovligt og uafbrudt i Danmark i de sidste 5 år.
Angiv her periode og begrundelsen for ophold i uden for Danmark:

3.3.2 Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS-land eller Schweiz skal du udfylde nedenstående
erklæring
A.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har opholdt mig lovligt og uafbrudt i Danmark i de sidste 5 år, og at jeg i hele
perioden har opholdt mig sammen med referencen.
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

B.
Jeg har ikke opholdt mig lovligt og uafbrudt i Danmark i de sidste 5 år
Angiv her periode og begrundelse for ophold uden for Danmark:

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

C. SKAL KUN UDFYLDES VED OPHOLD PÅ BAGGRUND AF FAST SAMLIVSFORHOLD
Jeg har boet sammen med min partner i Danmark uafbrudt i de sidste 5 år.
Jeg har ikke boet sammen med min partner i Danmark uafbrudt i de sidste 5 år.
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Angiv her periode og evt. begrundelsen for at I ikke har boet sammen:

D. Opholdskort til børn, der er tredjelandsstatsborgere
Nedenstående spørgsmål skal kun udfyldes, hvis ansøger er tredjelandsborger og barn, der bor hos en
forældremyndighedsindehaver i Danmark.
Når barnet bor hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, kan barnet efter ønske få et opholdskort. Nedenfor
bedes du oplyse, om barnet ønsker et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget biometri
(digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk). Der optages i den forbindelse også underskrift. Hvis barnet er under 6 år, skal
barnet dog kun have optaget ansigtsfoto. Du kan læse mere om biometri på den sidste side i dette skema og på
nyidanmark.dk/biometri.
Hvis barnet ikke ønsker et opholdskort, skal barnet ikke have optaget biometri. Hvis barnet på et senere tidspunkt får
behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort til barnet.
Ønsker barnet et opholdskort?

Ja

Nej

3.4 Erklæring vedrørende forsørgelse - du skal kun udfylde denne erklæring, hvis der er stillet forsørgelseskrav ved
meddeles af din opholdsret
A.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke har modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik inden for de
sidste 5 år.
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

B.
Jeg har modtaget offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik inden for de sidste 5 år.
Angiv her periode og hvilke ydelser du har modtaget samt evt. supplerende bemærkninger:

3.5 Øvrige erklæringer for ansøgeren
Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema.
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser:

Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år (straffelovens § 161, jf. udlændingelovens § 40).

Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger
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(udlændingelovens § 40).
Min opholdsret kan blive inddraget (udlændingelovens § 19).

Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret
Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af SIRI og evt. af
andre danske myndigheder. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt
har fået forlænget din tilladelse. Hvis du har fået forlænget din tilladelse, og SIRI finder, at du ikke længere opfylder
betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om
der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for
din tilladelse.
Kontrollen kan foregå på følgende måder:

Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister.

Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale
Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret.

Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner.

Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested.

Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted.
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.

4. Underskrift (ansøger)
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 3
Dato og sted

Underskrift

5. Erklæringer på tro og love afgivet af referencen
5.1 Erklæring på tro og love vedrørende betingelser for opholdstilladelse efter EU-retten. Denne erklæring skal
kun udfyldes, hvis ansøger er statsborger i et land uden for EU/EØS-land eller Schweiz.
A.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg i de sidste 5 år har opholdt mig i Danmark sammen med ansøgeren.

5.2 Øvrige erklæringer for referencen
Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema.
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser:

Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år (straffelovens § 161, jf. udlændingelovens § 40).

Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger
(udlændingelovens § 40).
Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret
Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af SIRI. Det kan både ske under
selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Hvis ansøger har fået en
tilladelse, og SIRI finder, at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelse, kan tilladelsen blive
inddraget. Ansøgers sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine
oplysninger er urigtige, eller at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen.
Kontrollen kan foregå på følgende måder:

Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister

Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale
Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret

Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner

Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested

Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted
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Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.

6. Underskrift (reference)
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5
Dato og sted

Underskrift

Har I husket det hele?
Det er meget vigtigt, at I, inden I afleverer skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige
dokumenter.
Er ansøgningen ikke korrekt udfyldt, eller mangler der dokumenter, risikerer I ifølge den danske udlændingelov, at
ansøgningen bliver afvist.
Vi anbefaler, at I bruger tjeklisten herunder, inden I afleverer ansøgningen.

Inden du afleverer din ansøgning, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds):

besvaret alle spørgsmålene og underskrevet samtlige erklæringer,
underskrevet og dateret ansøgningen og
bestilt tid til biometri - kun hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS eller Schweiz.
Desuden er det vigtigt, at din ægtefælle har
udfyldt pkt. 5 og underskrevet pkt. 6 - kun hvis du (ansøger) er statsborger i et land uden for EU/EØS eller Schweiz.

Krav om biometri på opholdskort til tredjelandsborgere – medfølgende ægtefælle/partner/samlever
Når du indgiver din ansøgning, skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og
fingeraftryk) til opholdskort.
Hvis du indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), skal du ved personligt fremmøde have
optaget biometri – helst inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når du henvender dig for at få optaget biometri,
skal du medbringe kopi af de første 3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som du selv har udfyldt. På den måde
kan myndighederne matche biometri med den indsendte ansøgning.
Du skal altid medbringe dit pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri. I forbindelse med at
du får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som
bliver udstedt, hvis du får et opholdskort.
Hvis du ikke medvirker til at få optaget biometri i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, kan vi ikke udstede et
opholdskort. Du er fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive
fingeraftryk.
Du kan læse mere om opholdskort med biometri på nyidanmark.dk/biometri
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Krav om biometri på opholdskort til tredjelandsborgere – medfølgende børn
Et barn under 18 år, som skal bo hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, skal normalt ikke have et
opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget
biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen.
Hvis barnet ikke skal bo hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, men fx skal bo hos plejeforælder eller nær
slægtning, skal barnet have et opholdskort.
Hvis barnet indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), skal barnet ved personligt fremmøde
have optaget biometri – helst inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Barnet skal medbringe kopi af de første
3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som barnet selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche
biometri med den indsendte ansøgning.
Barnet skal altid medbringe pas eller anden rejselegitimation, når barnet skal have optaget biometri. I forbindelse med
at barnet får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det
opholdskort, som bliver udstedt, hvis barnet får opholdstilladelse. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog alene have
optaget ansigtsfoto.
Hvis barnet bor hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, bedes du
vedlægge 1 pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere får behov for et
opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort.
Hvis barnet ikke bor hos en forældremyndighedsindehaver i Danmark, og barnet ikke medvirker til at få optaget
ansigtsfoto og fingeraftryk eller hvis barnet ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, kan
vi ikke udstede opholdskort. Barnet er fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis barnet er under 6 år, eller
hvis barnet af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk.
Du kan læse mere om opholdskort med biometri på nyidanmark.dk/biometri.

Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger
Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation
Der vedlægges:
Biometri for tredjelands borgere

Andet

Bemærkninger

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 1
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