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Forbeholdt myndighederne
Dato modtaget

Modtaget af (stempel og navn)

Person ID

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Grønland
Hvad kan du bruge dette skema til?
Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om
tilladelse til at rejse tilbage til Grønland (tilbagerejsetilladelse).
Det kan være relevant for dig at søge om
tilbagerejsetilladelse, hvis du vil udrejse af Grønland og
genindrejse, og hvis du
 opholder dig i Grønland på proccesuelt ophold,
 har tidsbegrænset opholdstilladelse i Grønland og ikke
har et opholdskort, eller
 har opholdstilladelse i Grønland og har mistet dit
opholdskort.
Hvis du mangler dit opholdskort
Hvis du har mistet dit opholdskort, skal du udfylde en
erklæring hos politiet herom, for at kunne få en
tilbagerejsetilladelse.

Sådan gør du
1. Udfyld og underskriv dette ansøgningsskema.
2. Aflever skemaet ved personlig henvendelse hos politet
eller i Styrelsen for International Rekruttering og
Integrations borgercenter.
Medbring pas
Husk at medbringe gyldigt pas, når du afleverer din
ansøgning.
Sådan indgiver du ansøgningen
Vi beder dig aflevere skemaet personligt, så vi kan
kontrollere din identitet.
Du skal indgive ansøgning om tilbagerejsetilladelse i god
tid – og senest 1 måned – inden du skal rejse.

Hvis Styrelsen for International Rekruttering og
Integration (SIRI) har sendt dit opholdskort, og du ikke
har modtaget det, skal du også udfylde en erklæring
herom.

Hvis du vil vide mere
I kan få flere oplysninger om reglerne for indrejse og
ophold i Grønland på nyidanmark.dk.
Hvis I er i tvivl, kan I kontakte Styrelsen for International
Rekruttering og Integration (SIRI) og få vejledning om
reglerne og om, hvordan I udfylder skemaet (se
kontaktoplysninger nederst på denne side).

1. Ansøger
Efternavn

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Evt. tidligere efternavn

Fornavn(e)

Fødselsdato (dag, måned, år)

Person ID

Din adresse i Grønland (gade/vej og nr.)

Postboks

Postnummer og by

Telefonnummer

E-mail-adresse

Din adresse i udlandet (gade/vej og nr.)

Postnummer, by og land

Styrelsen for International Rekruttering og Integration – Njalsgade 72C – Postboks 2000 - 2300 København S
Tlf.: +45 72 14 20 00 – nyidanmark.dk
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2. Oplysninger om pas

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Pasnummer

Pas gyldigt til (dag, måned, år)

3. Anledning til ansøgning

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Du skal vedlægge en detaljeret rejseplan med oplysninger om datoer for ind- og udrejse af Grønland, og ind- og
udrejse af Schengenområdet.
Hvis du ansøger om længere ophold i Danmark eller Schengenområdet skal varigheden af opholdet oplyses, ligesom
formålet skal oplyses og eventuelt dokumenteres.
Nedenfor skal du angive formålet med din ansøgning, og udfylde de relevante informationer.
Tilbagerejsetilladelse
Har du sat kryds her, skal du oplyse ind- og udrejse datoer.

Fra dato

-

Til dato

Transitvisum til Schengenområdet
Har du sat kryds her, skal du oplyse transitdatoer.

Fra dato

-

Til dato

Visum til længerevarende ophold i Danmark
Har du sat kryds her, skal du oplyse ind- og udrejse datoer.

Fra dato

Du skal også oplyse formålet med opholdet:

-

Til dato

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Visum til længerevarende ophold i Schengenområdet (hvis der kun søges Schengenvisum, skal denne
blanket ikke benyttes).
Har du sat kryds her, skal du oplyse ind- og udrejse datoer.
Du skal også oplyse formålet med opholdet:

Fra dato

-

Til dato

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Bemærk, at ved længerevarende ophold i Schengenområdet skal politiet kontrollere, at du er i besiddelse af en
fornøden rejseforsikring.

4. Ansøgers eventuelle bemærkninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER
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5. Erklæringer
A. 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 indtil 2 år
•
Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger
B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger
Jeg giver samtykke til, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan videregive og indhente
oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning. Oplysningerne
kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder.
Det gælder f.eks. oplysninger om:
•
Evt. straffesager mod mig
•
Min familie.
•
De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed.

6. Underskrift
Jeg bekræfter ved min underskrift, at jeg har givet korrekte oplysninger i ansøgningsskemaet, og at jeg
har læst og accepteret indholdet af erklæringer pkt. A-B.
Dato og sted

Underskrift

Forbeholdt myndighederne
Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger
Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation
Der vedlægges:
Kopi af ansøger pas eller anden rejselegitimaiton
Andet
Politiet har kontrolleret, at
ansøger er i besiddelse af fornøden rejseforsikring ved ophold i Schegenområdet, og
alle felter i ansøgningen er udfyldt.

Bemærkninger

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