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Denne skemaguide er tænkt som en hjælp til dig, som skal ansøge om: 

 Opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier, etableringskort eller start-up Denmark, praktikophold, ophold som au 

pair, autorisationsophold eller ophold som volontør 

 Opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem 

 Opholdstilladelse som jobsøgende 

 Forlængelse af opholdstilladelse efter en af de ovenstående ordninger eller Greencardordningen 

 Permanent opholdstilladelse 

 Tilbagerejsetilladelse eller opholdskort 

 EU-opholdsdokument 

 

Guiden kan hjælpe dig med at finde det skema, som passer til din situation. Guiden er delt i tre:  

 Brug skemaguiden del 1, hvis du skal ansøge om EU-opholdsdokument i Danmark 

 Brug skemaguidens del 2, hvis du skal ansøge om en ny opholdstilladelse i Danmark 

 Brug skemaguidens del 3, hvis du skal ansøge om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse 

 Brug skemaguidens del 4, hvis du skal ansøge om andet, herunder permanent ophold 

 

Klik på titlen på et ansøgningsskema for at tilgå skemaet direkte via nyidanmark.dk. 

Du kan læse mere om betingelserne for at få en opholdstilladelse på den relevante ansøgningsside på nyidanmark.dk. 

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og få vejledning om reglerne 
og om, hvordan du udfylder skemaerne. Du kan finde kontaktoplysninger på nyidanmark.dk.  

http://www.nyidanmark.dk/
https://www.nyidanmark.dk/
https://www.nyidanmark.dk/
https://www.nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-SIRI
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Skemaguide del 1: Ansøgning om EU-opholdsdokument i Danmark 

 

 

Hvad skal du i Danmark? Ansøgningsskema 

Arbejde  
EU-ophold som arbejdstager eller 

selvstændig erhvervsdrivende 
OD1: Ansøgning om EU-opholdsdokument 

Studere 
På en videregående, ungdoms- 
eller erhvervsuddannelse 

OD1: Ansøgning om EU-opholdsdokument 

Forsørge mig selv 

EU-ophold som person med 

tilstrækkelige midler 
(selvforsørgende) 

OD1: Ansøgning om EU-opholdsdokument 

Opholde mig sammen 
med min ægtefælle / 
partner eller forælder 
som er EU-borger 

EU-ophold som familiemedlem til 
en EU-borger 

OD1: Ansøgning om EU-opholdsdokument 

Opholde mig sammen 
med min ægtefælle / 

partner eller forælder 
som er dansk 
statsborger 

Familiesammenføring med en 

dansk statsborger efter EU-
reglerne 

OD2/A: Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger 
efter EU-retten 

 

OD2/B: Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte 

efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne 

 

OD2/C: Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk 
statsborger for øvrige familiemedlemmer 

 

https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD1.pdf?la=da&hash=A53CA3D8AE9779E15F3603656C98BBE50495E1EA
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD1.pdf?la=da&hash=A53CA3D8AE9779E15F3603656C98BBE50495E1EA
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD1.pdf?la=da&hash=A53CA3D8AE9779E15F3603656C98BBE50495E1EA
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD1.pdf?la=da&hash=A53CA3D8AE9779E15F3603656C98BBE50495E1EA
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-A_da.pdf?la=da&hash=E386085442F091BAECA37B8F6895BDF5E5D37535
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-A_da.pdf?la=da&hash=E386085442F091BAECA37B8F6895BDF5E5D37535
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-B_da.pdf?la=da&hash=E36FA22022850E88AA6B1F0EB81C287E6A7E6610
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-B_da.pdf?la=da&hash=E36FA22022850E88AA6B1F0EB81C287E6A7E6610
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-C_da.pdf?la=da&hash=FFC28C441280FA43E63FDF7B47792F272249DC28
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-C_da.pdf?la=da&hash=FFC28C441280FA43E63FDF7B47792F272249DC28
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Skemaguide del 2: Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark 

Hvad skal du i Danmark? Ansøgningsskema 

Arbejde  

 

Ordning eller ansættelsestype: 

 Positivlisten 

 Beløbsordningen 
 Lønnet forsker 
 Gæsteforsker 
 Trainee 

 Særlige individuelle 
kvalifikationer 

 Ansat på boreplatform eller 
lign. 

 Fodermester eller driftsleder 
i landbruget 

 Bibeskæftigelse 

 

AR1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af 
lønarbejde 

 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn AR1 online 

Arbejde 

 

Ordning eller ansættelsestype: 

 Positivlisten 
 Beløbsordningen 
 Lønnet forsker 
 Gæsteforsker 
 Trainee 

 Særlige individuelle 

kvalifikationer 
 Ansat på boreplatform eller 

lign. 
 Fodermester eller driftsleder 

i landbruget 

Samt: 

 Fast-track ordningen 

 

AR6: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af 
lønarbejde  

 

Bemærk, at dette skema kun findes i en digital (online) version. 

 

Skemaet skal udfyldes af din arbejdsgiver eller en tredjepart (fx et 
formidlingsbureau) og forudsætter, at du har givet fuldmagt til din 

arbejdsgiver eller tredjeparten. 

https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Work/AR1_da.pdf?la=da&hash=3BCF0AE443066DD5A21BFF515C3B754DC9926A2E
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Work/AR1_da.pdf?la=da&hash=3BCF0AE443066DD5A21BFF515C3B754DC9926A2E
https://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/ar1.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ar67.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ar67.asp
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Arbejde eller deltagelse i 

ph.d.-studier ved ESS i 
Sverige 

Ordning eller ansættelsestype: 

 Positivlisten 

 Beløbsordningen 
 Lønnet forsker 
 Gæsteforsker 
 Deltagelse i ph.d.-studier 

 

ESS1: Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ansættelse 
eller ph.d.-studier ved ESS i Sverige 

 

Studere 

På en folkehøjskole, grund- eller 
ungdomsuddannelse eller en 

videregående uddannelse 

ST1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til studerende 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn ST1 online 

I virksomhedspraktik ST4: Ansøgning om arbejdstilladelse til praktikophold for studerende 

På en ph.d.-uddannelse 

PHD1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.-studerende 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn PHD1 online 

Etablere mig i Danmark 
med et … 

Etableringskort 
EK1: Ansøgning om etableringskort 

Bemærk, at dette skema kun findes i en digital (online) version. 

Drive selvstændig 
virksomhed  

Efter start-up Denmark ordningen 

SD1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som 
selvstændig  

Bemærk, at dette skema kun findes i en digital (online) version. 

I praktik 

Inden for landbrugs-, veterinær-, 

skovbrugs- eller gartneriområdet 

PR1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant 
inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn PR1 online 

Inden for sundhed, 
naturvidenskab, teknik, farmaci, 
arkitektur mv. 

PR3: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til praktikant 
inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn PR3 online 

Som led i en uddannelse ST4: Ansøgning om arbejdstilladelse til praktikophold for studerende 

https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/ESS/ESS1_da.pdf?la=da&hash=CADB58734B5E85CBA7B0D14DA06DFBCA83416878
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/ESS/ESS1_da.pdf?la=da&hash=CADB58734B5E85CBA7B0D14DA06DFBCA83416878
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Study/ST1_da.pdf?la=da&hash=F181D6B8451256C626659022B7560D785684F477
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Study/ST1_da.pdf?la=da&hash=F181D6B8451256C626659022B7560D785684F477
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/st1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Study/ST4_da.pdf?la=da&hash=0AE984796E84BF6E312BD7E0F20A10EF17E9A3CF
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Phd/PHD1_da.pdf?la=da&hash=9E8CFE20C9C1D0B59AC45C4FB683E0D84A5B7A82
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Phd/PHD1_da.pdf?la=da&hash=9E8CFE20C9C1D0B59AC45C4FB683E0D84A5B7A82
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/phd1.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ek1.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ek1.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sd12.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sd12.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Intern/PR1_da.pdf?la=da&hash=4BE2FDC84CCF84BA2CC07F204AD6A956497262F4
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Intern/PR1_da.pdf?la=da&hash=4BE2FDC84CCF84BA2CC07F204AD6A956497262F4
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/pr1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Intern/PR3_da.pdf?la=da&hash=B3217E5B209975C38A3991E5A9E1DE6C5CF0B1AB
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Intern/PR3_da.pdf?la=da&hash=B3217E5B209975C38A3991E5A9E1DE6C5CF0B1AB
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/pr1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Study/ST4_da.pdf?la=da&hash=0AE984796E84BF6E312BD7E0F20A10EF17E9A3CF
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Du har mistet dit job og du gerne vil ansøge om et ophold til 
jobsøgning 

Ansøgningsskema 

Ansøg om et ophold til 
jobsøgning 

Kun hvis du har en tilladelse efter 

positivlisten, beløbsordningen eller de 
tre første spor af fast-track 
ordningen. 

JS1: Ansøgning om jobsøgningsophold  

Bemærk, at dette skema kun findes i en print-selv (papir) version.  

 

Du repræsenterer en virksomhed og skal …  Ansøgningsskema 

Ansøge om certificering 

af arbejdsgiver efter 
fast-track ordningen 

 FT1: Fast-track ordningen – ansøgning om certificering af arbejdsgiver 

 
 

På au pair-ophold   

AU1: Ansøgning om opholdstilladelse som au pair 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn AU1 online 

På Working Holiday  

WH1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til Working Holiday i 

Danmark 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn WH1 online 

Kvalificere mig til dansk 

autorisation som læge 
eller tandlæge, arbejde 
som volontør eller 
opholde mig i Danmark 

af andre ganske særlige 
grunde 

 

XG1: Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til 
volontører og andre med ganske særlige grunde 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn XG1 online 

Opholde mig sammen 
med min ægtefælle / 
partner eller forælder, 
som skal arbejde eller 

studere i Danmark 

Min ægtefælle / partner eller 
forælder er udlænding 

MF1: Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til familiemedlemmer til 
udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åbn MF1/MF2 online 

https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Work/JS1_da.pdf?la=da&hash=2F867F7D8FD48DD4B80CDE30C074A156394D48E8
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Work/JS1_da.pdf?la=da&hash=2F867F7D8FD48DD4B80CDE30C074A156394D48E8
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ft1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Au-pair/AU1_da.pdf?la=da&hash=283D5C19335F7B6C28C5FF7AD746E1926EB2CA42
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Au-pair/AU1_da.pdf?la=da&hash=283D5C19335F7B6C28C5FF7AD746E1926EB2CA42
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/au1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Working-Holiday/WH1_da.pdf?la=da&hash=EDDEAC09018DCD5300812FB3C177DCC56DA84DC4
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Working-Holiday/WH1_da.pdf?la=da&hash=EDDEAC09018DCD5300812FB3C177DCC56DA84DC4
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/wh1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Authorisation-and-volunteer/XG1_en.pdf?la=en-GB&hash=B8542BA8CA56C0E31394EE29CD51F8CA3C44875C
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Authorisation-and-volunteer/XG1_en.pdf?la=en-GB&hash=B8542BA8CA56C0E31394EE29CD51F8CA3C44875C
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/xg1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Accompanying-family/MF1_da.pdf?la=da&hash=F67411471216A1BB64BB827DA2FF196DC51C260F
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Accompanying-family/MF1_da.pdf?la=da&hash=F67411471216A1BB64BB827DA2FF196DC51C260F
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/mf12.asp


Side 6 af 9 
 

 

Skemaguide del 3: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark 

 

Arbejde  

 

 

Du har 

 

 

 

Du ønsker at få 

Opholdstilladelse 
på baggrund af 

lønarbejde 
(herunder 

positivlisten, 
beløbsordningen, 
som forsker, 
trainee  mv.) 

Opholdstilladelse 
på baggrund af 

lønarbejde 
(herunder 

beløbsordningen, 
positivlisten, fast-
track ordningen, 
som forsker, 
trainee mv.) 

Opholdstilladelse 
på baggrund af 

Greencard-
ordningen 

Opholdstilladelse som 
selvstændig 

erhvervsdrivende   

 

Skema AR2 benyttes til 
forlængelse af ophold 

som selvstændig 
erhvervsdrivende givet 
før 1/1 2015 (ej Start-
up Denmark). 

 

Opholdstilladels
e som 

medfølgende 
familiemedlem 

til en 
udlænding, som 
arbejder eller 
studerer i 
Danmark 

Tidsbegrænset 

(midlertidigt) forlængelse 
af din opholdstilladelse i 
Danmark 

AR3  

 

Bemærk, at dette 
skema kun findes i 

en digital (online) 
version. 

AR7 

 

Bemærk, at dette 
skema kun findes i 

en digital (online) 
version. 

 

Skemaet 
forudsætter, at du 

har givet din 
arbejdsgiver 

fuldmagt. 

GR2 

 

Bemærk, at dette 
skema kun findes i 

en digital (online) 
version.  

 

 

AR2 

 

Bemærk, 
at dette 

skema kun 
findes i en 
print-selv 
(papir) 
version 

SD2 

 

Bemærk, at 
dette skema 

kun findes i 
en digital 
(online) 
version 

MF1/MF2 

 

Bemærk, at den 
digitale (online) 

version af MF2 
skemaet skal 
benyttes, når 
der søges om 
forlængelse af 

opholdstilladelse 
som medfølgende 

familiemedlem til 
en arbejdstager 
eller studerende. 

 

https://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/ar3.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/ar3.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ar67.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ar67.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/gr2.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/gr2.asp
http://auth.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Selfemployment-granted-before-010115/AR2_da.pdf?la=da&hash=A1D9BA10CBD261D192DBB057CA86C29FC3D7886D
http://auth.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Selfemployment-granted-before-010115/AR2_da.pdf?la=da&hash=A1D9BA10CBD261D192DBB057CA86C29FC3D7886D
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sd12.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sd12.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/mf12.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/mf12.asp
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Studier og praktikanter 

 

Au pair, Working Holiday og andet 

 

 

 

                                 Du har 

 

Du ønsker at få 

Opholdstilladelse på baggrund 
af studier 

Opholdstilladelse som ph.d.-
studerende 

Opholdstilladelse som praktikant 
inden for alle områder 

Tidsbegrænset 

(midlertidigt) forlængelse 
af din opholdstilladelse i 
Danmark 

ST3  

 

Bemærk, at dette skema kun 
findes i en digital (online) version. 

 

 

PHD2  

 

Bemærk, at dette skema kun 
findes i en digital (online) version. 

 

 

PR2  

 

Bemærk, at dette skema kun findes i 
en digital (online) version. 

 

 

                                   

                                 Du har 

 

Du ønsker at få 

Opholdstilladelse som au pair Opholdstilladelse på baggrund af Working Holiday 

Tidsbegrænset 
(midlertidigt) forlængelse 

af din opholdstilladelse i 
Danmark 

AU1  

 

Bemærk, at vores digitale (online) skema skal 

benyttes, når der søges om forlængelse af 
opholdstilladelse som au pair. 

 

WH1  

 

Bemærk, at dette skema også findes i en papirversion. 

Åbn WH1 som papirversion 

 

https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/st3.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/st3.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/phd2.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/pr2.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/pr2.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/au1.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/au1.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/wh1.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/wh1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Working-Holiday/WH1_da.pdf?la=da&hash=EDDEAC09018DCD5300812FB3C177DCC56DA84DC4
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/Working-Holiday/WH1_da.pdf?la=da&hash=EDDEAC09018DCD5300812FB3C177DCC56DA84DC4
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Skemaguide del 4: Øvrige typer af ansøgninger 

 

Tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse 

 

 

 

 

 

                                   

                                 Du har 

 

Du ønsker at få 

Opholdstilladelse på grundlag af arbejde, studier, greencard, praktik, au pair mv. 

Tidsubegrænset 

(permanent) 
opholdstilladelse 

TU4: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller 
studier 

Bemærk, at dette skema også findes i en digital (online) version. 

Åben TU4 online 

Bemærk: Når du ansøger om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, 
skal du samtidig udfylde og indsende en ansøgning om forlængelse af din nuværende opholdstilladelse. Du skal 
benytte det forlængelsesskema, som passer til dit nuværende opholdsgrundlag. 

Bemærk: ansøgningen behandles af Udlændingestyrelsen. 

                                   

                                 Du har 

 

Du ønsker at få 

Opholdt dig i Danmark efter EU-reglerne i mindst 5 sammenhængende år. 

Tidsubegrænset 
(permanent) ophold efter 
EU-reglerne 

 

OD2/D: Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten 

https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Permanent-ophold/tu4_da.pdf?la=da&hash=CDDD437114AF93E46DBD0324ECA58559071F3636
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Permanent-ophold/tu4_da.pdf?la=da&hash=CDDD437114AF93E46DBD0324ECA58559071F3636
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/tub.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/tub.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/EU/OD2-D_da.pdf?la=da&hash=6D25C3C99872B886923479C937D9F27349943D6D
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Du ønsker at ansøge om…  Ansøgningsskema 

Opholdskort  
KO1/SIRI: Ansøgning om opholdskort på erhvervs- og studieområdet  

Bemærk, at dette skema kun findes i en digital (online) version. 

Tilbagerejsetilladelse  
TBT/SIRI: Ansøgning om tilbagerejsetilladelse på erhvervs- og 

studieområdet 

 

 

Du kan læse mere om betingelserne for opholdstilladelse på nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaerne (se 
kontaktoplysninger på første side af guiden).  

https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ko1.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ko1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/TBT/TBT_SIRI_da.pdf?la=da&hash=24772ECC5EBBE182A60875CD598D6B535AC3BB7A
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/SIRI/Application-forms/TBT/TBT_SIRI_da.pdf?la=da&hash=24772ECC5EBBE182A60875CD598D6B535AC3BB7A
http://www.nyidanmark.dk/

