
 

Udlændingestyrelsen – Farimagsvej 51A – 4700 Næstved – Tlf. +45 35 36 66 00 – www.nyidanmark.dk 
 

Udlændingestyrelsens skemaguide 
                                                                                                                                                                                                                             9. april 2022 

Denne skemaguide er tænkt som en hjælp til dig, som skal indgive en ansøgning til Udlændingestyrelsen. Du kan bruge guiden, hvis din 
ansøgning drejer sig om visum (kort ophold), familiesammenføring, arbejde som religiøs forkynder, tidsbegrænset forlængelse eller 
permanent opholdstilladelse. 
 
Guiden kan hjælpe dig med at finde det skema, som passer til din situation. Guiden er inddelt i fem grupper:  
• Skemagruppe 1: Hvis du skal søge om visum (kort ophold) 
• Skemagruppe 2: Hvis du 1. gang skal søge om opholdstilladelse i Danmark 
• Skemagruppe 3: Hvis du skal søge om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse.  
• Skemagruppe 4: Hvis du skal søge om permanent opholdstilladelse. 
• Skemagruppe 5: Hvis du skal søge om opholdskort, pas, tilbagerejsetilladelse mv.  
 
Bemærk: For visse ansøgningstyper er der krav om obligatorisk digital (online) selvbetjening eller brug af papirbaseret ansøgningsskema, 
medmindre du er undtaget fra dette krav. Obligatoriske skemaer og online løsninger er markeret med rød stjerne (*) i guiden. 
 
Klik på titlen på et skema eller en online løsning for at hente skemaet (pdf) eller for at gå direkte til online løsningen på www.nyidanmark.dk 
 
Du kan læse mere om betingelserne for opholdstilladelse og om, hvordan du søger på www.nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du 
kontakte Udlændingestyrelsen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nyidanmark.dk/
http://www.nyidanmark.dk/


1: Visum (kort ophold) 
Visumansøgning  

Du ønsker  Skema 

Visum (kort ophold) ApplyVisa.um.dk 

Forlængelse af visum (kort ophold) VS2: Forlængelse af visum 

 
Invitation til visumansøgning 
 

Du ønsker   Skema/løsning 

Forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af 
visumbesøg VF1 online: Forhåndsgodkendelse af virksomhed * 

Invitation til ansøgning om:  

Forretningsvisum 

Fra forhåndsgodkendt 
virksomhed VF2 online: Invitation af visumpligtig forretningsforbindelse 

Fra ikke forhåndsgodkendt 
virksomhed 

VU1: Invitation til ansøgning om forretningsvisum 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: VU1 online 

Visum til privatbesøg VU2: Invitation til ansøgning om visum til privatbesøg 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: VU2 online 

Visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, 
sportsarrangement el.lign. 

VU3: Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement  
el.lign. 

Visum til sømænd VU4: Invitation til ansøgning om visum til sømænd 

 
 

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning. 
 

https://applyvisa.um.dk/NVP.App/frontpage
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vs2_da.pdf?la=da&hash=D90B710128D28F79FB7C4C0F207DD20F705754BF
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/vf1.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/vf2.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vu1_da.pdf?la=da&hash=0B7D95BCA667689B5F3BF13169FCC3B5E7E12668
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vu1_da.pdf?la=da&hash=0B7D95BCA667689B5F3BF13169FCC3B5E7E12668
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/vu1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vu2_da.pdf?la=da&hash=ACF30EA8D00B4541C2490698DDD173EBFCB87C62
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/vu2.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vu3_da.pdf?la=da&hash=AF4207EFDCB5097A9932F8A27DCE100AC817E360
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vu3_da.pdf?la=da&hash=AF4207EFDCB5097A9932F8A27DCE100AC817E360
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Visum/vu4_da.pdf?la=da&hash=1C1356E4C1434830095CE2E41F1C4D8EDFA20D9B


2: Opholdstilladelse i Danmark 
 

Du ønsker Skema 

Opholdstilladelse i Danmark på baggrund af:  

Familiesammenføring 
(ægtefælle/samlever) 

Herboende ægtefælle har 
asyl 

FA10: Ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: FA1 online 

Øvrige FA1: Ægtefællesammenføring * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: FA1 online 

Familiesammenføring 
(børn) 

samtidig 
med 
forælder 

Herboende forælder har 
asyl 

FA11: Familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med 
forælder) * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: FA1 online 

Øvrige FA6: Familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: FA1 online 

ikke 
samtidig 
med 
forælder 

Herboende forælder har 
asyl 

FA12: Familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig 
med forælder) * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: FA2 online 

Øvrige FA7: Familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: FA2 online 

Familiesammenføring (øvrige familiemedlemmer) SG1: Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: SG1-2 online 

Familiesammenføring (forældre og søskende til uledsaget 
barn) 

SG2: Familiesammenføring for forældre og søskende til uledsaget mindreårigt barn i DK * 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: SG1-2 online   

Tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller 
tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig 

SG3: Opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk 
afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig  

Arbejde som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk RF1: Opholdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk 
Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: RF1 online 

Familie til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk RF2: Opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne 
eller munk 

Udenlandsk barn født i Danmark BO1 online: Ansøgning om opholdstilladelse til barn født i Danmark * 

Invasionen af Ukraine 
Fordrevet person fra Ukraine i Danmark SL1: Ansøgning om opholdstilladelse som en fordrevet person fra Ukraine i Danmark 

Bemærk: Dette skema findes også som digital selvbetjeningsløsning: SL1 online 

Familiemedlem  SL2: Ansøgning om opholdstilladelse som familiemedlem til en fordreven person fra Ukraine i 
Danmark 

https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa10_da.pdf?la=da&hash=DE014C59542CDC504E8A33A65FBF66E77649862F
http://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/fa1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa1_da.pdf?la=da&hash=FF861C1EF4FE6D3F110E80050035A53AC72CF5DC
http://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/fa1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa11_da.pdf?la=da&hash=5714038FFB3F87F593A388895A876B06CDDED0DB
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa11_da.pdf?la=da&hash=5714038FFB3F87F593A388895A876B06CDDED0DB
http://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/fa1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa6_da.pdf?la=da&hash=BB2A6204AC8B618B20BA2DA85D91F14FB4DB429E
http://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/fa1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa12_da.pdf?la=da&hash=125CBA4020D21C8BB84CFE37D3EEC9ECDADC931F
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa12_da.pdf?la=da&hash=125CBA4020D21C8BB84CFE37D3EEC9ECDADC931F
http://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/fa2.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/fa7_da.pdf?la=da&hash=C51A670A62D5CD0AF833CCD5CD7AD3F0AF8B5488
http://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/fa2.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/sg1_da.pdf?la=da&hash=D6EE5881A0CC5FC210059BECDF1C07A454BAAC8F
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sg12.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/sg2_da.pdf?la=da&hash=075A03F688A489B7362BA4029B0131760C158279
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sg12.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/sg3_da.pdf?la=da&hash=A5B2F2BFF4DE882BD1CB9DAD6D1C4E6CDBDE8F34
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-1-gang/sg3_da.pdf?la=da&hash=A5B2F2BFF4DE882BD1CB9DAD6D1C4E6CDBDE8F34
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Religious-workers/rf1_da.pdf?la=da&hash=6B6A87904B77F7EF368EFBAEFA0754B1FC2E6705
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/rf1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Religious-workers/rf2_da.pdf?la=da&hash=438FD3241D4BB175AE604AECA1AE84849E4FD29B
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Religious-workers/rf2_da.pdf?la=da&hash=438FD3241D4BB175AE604AECA1AE84849E4FD29B
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/bo1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Diverse/sl1_da.pdf?la=da&hash=64AD11180CA0B6E7A26FD9F137826156EC03348F
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sl1.asp
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Diverse/sl2_da.pdf?la=da&hash=C037A558310872F6A2D15768072F497DE07A2546
https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Diverse/sl2_da.pdf?la=da&hash=C037A558310872F6A2D15768072F497DE07A2546


 
Få en anden person til Danmark 
 

Hvis du ønsker at få en anden person til Danmark, skal du være opmærksom på, at det er denne 
person, der formelt set er ansøger, da han/hun skal søge om ret til at opholde sig i Danmark. Brug 
derfor de ansøgningsskemaer, som er beregnet på hans/hendes situation. 

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning eller papirbaseret ansøgningsskema.  
 
 
 
 
 

3: Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse i Danmark 
 
 Familiesammenføring og asyl 

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Du har 
                                 
 
 
 
Du ønsker 

Opholdstilladelse som 
familiesammenført barn, 
og du er i dag: 

Opholdstilladelse som 
familiesammenført 
ægtefælle  
 
 
 
 

Opholdstilladelse som 
flygtning eller almindelig 
kvoteflygtning 

Opholdstilladelse som 
humanitær kvoteflygtning, 
og du er i dag: 

 
Barn  
(under 18 år) 

 
Voksen  
(over 18 år) 

 
Barn  
(under 18 år) 

 
Voksen 
(over 18 år) 

Tidsbegrænset forlængelse 
af din opholdstilladelse i 
Danmark 

FA4-5 online * FA3 online * 
Bemærk: Du skal ikke selv 

ansøge om forlængelse af din 
opholdstilladelse. 

 
AS2 

 
AS1 

http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/fa4.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/fa3.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Asylum/as2_da.pdf?la=da&hash=5CEEA8B93CD62C9094D60F13EDD2DAC8B4DB0FA5
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Asylum/as2_da.pdf?la=da&hash=5CEEA8B93CD62C9094D60F13EDD2DAC8B4DB0FA5
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Asylum/as1_da.pdf?la=da&hash=A7CB8ED99719BA7973AFB04220D0DCA0CB5ABD90


Religiøse forkyndere og andet 

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning for visse ansøgningstyper. 
 
 
4: Permanent opholdstilladelse i Danmark 

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning. 
 
 

 
 

                                   
                                 Du har 
 
Du ønsker 

Opholdstilladelse som 
religiøs forkynder, nonne 
eller munk 

Opholdstilladelse som 
medfølgende familiemedlem til 
religiøs forkynder, nonne eller 
munk 

Opholdstilladelse på andet grundlag end 
familiesammenføring, asyl eller religiøs 
forkynder 

Tidsbegrænset forlængelse 
af din opholdstilladelse i 
Danmark 

RF1 
 

 Bemærk: Dette skema findes 
også som digital 

selvbetjeningsløsning:  
 

RF1 online 

RF2 

 
SG4 

 
Bemærk: For visse ansøgningstyper er det 

obligatorisk at bruge den digitale 
selvbetjeningsløsning på nyidanmark.dk: 

 

SG4 online * 
 

 
                                    Du har 
                                 
 
 
 
Du ønsker 

 
Opholdstilladelse som 
familiesammenført 
ægtefælle eller barn 
 
 
 

Opholdstilladelse på 
baggrund af asyl 
(flygtning) 
 
 

Opholdstilladelse 
på baggrund af 
arbejde eller 
studier 
 

Opholdstilladelse 
som medfølgende 
familiemedlem til 
udlænding som 
arbejder eller 
studerer i DK 

Opholdstilladelse på 
andet særligt 
grundlag 
 
 
 

Permanent  
opholdstilladelse i Danmark 

TU1-4 online * 

  

https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Religious-workers/rf1_da.pdf?la=da&hash=6B6A87904B77F7EF368EFBAEFA0754B1FC2E6705
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/rf1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Religious-workers/rf2_da.pdf?la=da&hash=438FD3241D4BB175AE604AECA1AE84849E4FD29B
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Fam-sam-forl/sg4_da.pdf?la=da&hash=A903FF4DD852EEA23371B38430D5775E5C271CC4
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/sg4.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/tub.asp


5: Øvrige skemaer 
 

Du ønsker Skema/løsning 

Nyt opholdskort   KO1/US online: Opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet * 

Tilbagerejsetilladelse TBT/US: Tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet 

Pas (konventions- eller fremmedpas) PA1-2 online: Pas til udlænding i Danmark * 

Forlænget gyldighed af pas (konventions- eller 
fremmedpas) PA1-2 online: Forlænget gyldighed af pas * 

Dispensation fra bortfald BF1/US online: Dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet * 

Opholdstilladelse ikke 
anses som bortfaldet  

Børn ikke samtidig med 
voksen BF3: Opholdstilladelse skal ikke anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger sammen med voksne) 

Øvrige BF2/US: Opholdstilladelse skal ikke anses for bortfaldet 

Ophævelse af rejsebegrænsning G: Ophævelse af rejsebegrænsning 

Ændring af personlige data PE1/US online: Ændring af personlige data * 

*) Obligatorisk digital (online) selvbetjeningsløsning. 
 

https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/ko1us.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Diverse/tbt_us_da.pdf?la=da&hash=3AAE215EC050401E3925C11584F13373A7E6400D
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/pa12.asp
http://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/pa12.asp
https://blanket.nyidanmark.dk/xform/landingpages/bf1.asp
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Bortfald/bf3_da.pdf?la=da&hash=8B6476F84386269C61DA7947F9F505885B1098E6
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Bortfald/bf2_us_da.pdf?la=da&hash=6509023D67C8190BD840D008466F312449528636
https://nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Application-forms/Asylum/Ophvelse-af-rejsebegrnsning_w.doc?la=da&hash=6DC5AF4C38F13E5948EDA67E97E517E02D00194D
https://blanket.nyidanmark.dk/XForm/landingpages/pe1.asp

