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Ansøgningsskema 
 
 
 
 
Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til 
personer, som har humanitær opholdstilladelse i Danmark 

 
Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? 
Dette skema kan du bruge til at søge om forlængelse af 
din tidsbegrænsede humanitære opholdstilladelse, hvis 
du har en humanitær opholdstilladelse i Danmark efter 
udlændingelovens § 9 b, stk. 1. 

 
For at få forlænget din humanitære opholdstilladelse skal 
grundlaget for opholdstilladelsen fortsat være til stede. 

 
Det fremgår af det brev, som ministeriet sendte til dig, da 
du fik den oprindelige humanitære opholdstilladelse eller 
seneste forlængelse, på hvilket grundlag opholdstilladel- 
sen blev givet. 

 
Hvad betyder det, at opholdstilladelsen vil være 
tidsbegrænset? 
Hvis du får forlænget din humanitære opholdstilladelse, 
vil den stadig være gældende for en begrænset periode, 
som vil fremgå af tilladelsen. 

 
Inden udløbet af denne periode kan du på ny ansøge om 
forlængelse af din opholdstilladelse. 

 
Hvis du har børn, som skal søge om forlængelse af 
opholdstilladelse 
Hvis du har børn, der er omfattet af din nuværende hu- 
manitære opholdstilladelse, skal du blot indsætte deres 
navne og cpr.numre under punkt 2.B. 

 
Hvis et eller flere af dine børn er myndige, skal de ved 
deres underskrift bekræfte, at de ønsker at være omfattet 
af forlængelsessagen og samtidig give deres samtykke 
til, at oplysninger vedrørende dem kan tilgå dig som led i 
sagens behandling. 

 
Hvis dine børn har en midlertidig opholdstilladelse efter 
andre regler, f.eks. en familiesammenføringstilladelse, og 
der også skal søges om forlængelse af deres opholdstil- 
ladelse, skal der udfyldes et andet separat skema (f.eks. 
skema FA4). 

 
Der skal i disse tilfælde udfyldes ét skema pr. barn. Du 
kan finde de relevante skemaer på: www.nyidanmark.dk/ 
da-dk/Blanketter/. 

 
Hvornår skal du søge? 
Du kan ansøge om forlængelse af din humanitære op- 
holdstilladelse, tidligst tre måneder før din opholdstilladelse 
udløber, og senest inden tilladelsens udløb. Hvis du ikke 
har søgt om forlængelse inden tilladelsens udløb, vil du 
ikke længere have lovligt ophold i Danmark. 

Hvis du ansøger inden tilladelsens udløb, har du lov til at 
opholde dig i Danmark under Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriets behandling af din ansøgning 
(processuelt ophold). 
 
Sådan gør du 
• Udfyld og underskriv dette skema. 
• Vedlæg nødvendige dokumenter. 
• Send ansøgningen med posten til Udlændinge-, 

Integrations- og Boligministeriet, Slotsholmsgade 10, 
1216 København K eller pr. e-mail på adressen 
uibm@uibm.dk. 

 
Vær opmærksom på, at du skal have optaget biometri 
inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Du kan se 
nærmere information om optagelse af biometri på sidste 
side i dette ansøgningsskema eller på www.nyidanmark.dk/ 
opholdskort. 
 
Hvilke dokumenter skal afleveres sammen med 
skemaet? 
• Dokumentation for at de forhold, der begrundede din 

nuværende opholdstilladelse, fortsat er til stede. 
• Hvis din opholdstilladelse er begrundet i helbredsmæs- 

sige forhold, skal du indsende aktuel lægelig dokumen- 
tation herfor. 

 
Hvis du ikke har udfyldt skemaet korrekt eller ikke har 
vedlagt den nødvendige dokumentation, vil behandlingen 
af din ansøgning tage længere tid. 
 
Manglende dokumentation kan også få den konsekvens, 
at du får afslag på din ansøgning om forlængelse af din 
opholdstilladelse. 
 
Hvis du vil vide mere 
Du kan få flere oplysninger om reglerne for humanitær 
opholdstilladelse på www.nyidanmark.dk. 
 
Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål vedrørende forlæn- 
gelse af din humanitære opholdstilladelse, kan du kontak- 
te Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skriftligt 
eller telefonisk og få vejledning om reglerne og om, 
hvordan du udfylder skemaet. 
 
Du kan ringe til ministeriet på tlf.nr. 61 98 40 00 mandag 
til fredag kl. 9-12. 
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Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA 1 
Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (Stempel) Udl.nr. / Person ID Sb-id / Case order ID* 

*) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri. 
 

1. Dine oplysninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Efternavn Evt. tidligere efternavn 

Fornavn(e) 

Nationalitet Udl.nr. / Person ID 

Fødselsdato (dag/måned/år) CPR-nr. 
│  │  │  │  │  │  │ - │  │  │  │  │ 

Adresse 

Telefonnr. (dagtimerne) Evt. e-mail-adresse 

 
2. Oplysninger om din familie UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
A. Ægtefælle 
Efternavn Evt. tidligere efternavn 

Fornavn(e) 

Nationalitet Udl.nr. / Person ID 

Fødselsdato (dag/måned/år) CPR-nr. 
│  │  │  │  │  │  │ - │  │  │  │  │ 

Adresse 

Telefon nr. (dagtimerne) Evt. e-mail-adresse 
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B. Børn 
Navn 

Nationalitet Udl.nr. / Person ID 

Fødselsdato (dag/måned/år) CPR-nr. 
│  │  │  │  │  │  │ - │  │  │  │  │ 

Myndigt barn: 
Jeg bekræfter hermed, at jeg er omfattet af denne 
ansøgning, og jeg giver mit samtykke til, at oplys- 
ninger om mig, kan tilgå mine forældre i forbindel- 
se med sagens behandling. 

Dato: Underskrift: 

 
Navn 

Nationalitet Udl.nr. / Person ID 

Fødselsdato (dag/måned/år) CPR-nr. 
│  │  │  │  │  │  │ - │  │  │  │  │ 

Myndigt barn: 
Jeg bekræfter hermed, at jeg er omfattet af denne 
ansøgning, og jeg giver mit samtykke til, at oplys- 
ninger om mig, kan tilgå mine forældre i forbindel- 
se med sagens behandling. 

Dato: Underskrift: 

 
Navn 

Nationalitet Udl.nr. / Person ID 

Fødselsdato (dag/måned/år) CPR-nr. 
│  │  │  │  │  │  │ - │  │  │  │  │ 

Myndigt barn: 
Jeg bekræfter hermed, at jeg er omfattet af denne 
ansøgning, og jeg giver mit samtykke til, at oplys- 
ninger om mig, kan tilgå mine forældre i forbindel- 
se med sagens behandling. 

Dato: Underskrift: 

 
Navn 

Nationalitet Udl.nr. / Person ID 

Fødselsdato (dag/måned/år) CPR-nr. 
│  │  │  │  │  │  │ - │  │  │  │  │ 

Myndigt barn: 
Jeg bekræfter hermed, at jeg er omfattet af denne 
ansøgning, og jeg giver mit samtykke til, at oplys- 
ninger om mig, kan tilgå mine forældre i forbindel- 
se med sagens behandling. 

Dato: Underskrift: 
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3. Erklæringer på tro og love 
 

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 op til 2 år. 
• Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger. 
• Min opholdstilladelse kan blive inddraget. 

 
B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger 
Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder 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. 
• Hvem jeg er i familie med. 
• De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. 

 
Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning, høres af 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for  
besvarelsen af høringen. 

 
C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske 
efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed 

 
De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske 
efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens kapitel 7a). 

 
Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod 
dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller 
til at bistå udenlandsk politi. 

 
D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder 
De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du bor i. 

 
Det gælder f.eks. oplysninger om grundlaget for din opholdstilladelse. 
Kommunen vil blive informeret, hvis 
• din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, 
• det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller 
• din opholdstilladelse bliver gjort permanent. 

 
E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold 
De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse, 
vil blive registreret i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets registre. 

 
I forbindelse med, at du fik opholdstilladelse i Danmark, blev du registreret i Det Centrale Personregister. Det Cen- 
trale Personregister er et edb-register, som det danske Social- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Du vil 
fortsat være registreret i Det Centrale Personregister. 

 
Oplysningerne i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets registre og Det Centrale Personregister vil blive 
brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. Statsforvaltningerne, politiet 
samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets registre og Det Centrale Personregister om dig. 

 
Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra Udlændinge-, 
Integrations- og Boligministeriets registre og Det Centrale Personregister, såfremt de har brug for oplysningerne i 
forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark. 

 
Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få forlænget din op- 
holdstilladelse i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du, at du ikke får forlænget din op- 
holdstilladelse. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriets registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom, vedrørende oplysninger i Udlændinge-, 
Integrations- og Boligministeriets registre, kan ske til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Slotsholmsgade 
10, 1216 København K. 
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F. 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 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 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 opholdstilladelse. Hvis du 
har fået forlænget din tilladelse, og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet finder ud af, at du ikke længere 
opfylder betingelserne for din opholdstiladelse, 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, f.eks. Det Centrale Personregister. 
• Henvendelse til andre myndigheder, f.eks. kommuner. 
• Henvendelse til tredjepart, f.eks. arbejdsgiver eller studiested. 
• Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted. 

 
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 

 
 

4. Ansøgning om permanent opholdstilladelse 
 

Du kan finde vejledning om reglerne for permanent opholdstilladelse på: 
 

http://www.nyidanmark.dk/permanent 
 

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse i sager om permanent opholdstilladelse. 
 
 
 

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

 
Er du under 18 år eller umyndig, skal samtykket underskrives af forældremyndighedsindehaver 
eller værge. 

 
Dato og sted Underskrift 

 
 
 

Har du husket det hele? 
 

 
Det er meget vigtigt, at du - inden skemaet afleveres - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de 
nødvendige dokumenter, herunder evt. en lægeerklæring. 

 
På den måde kan du selv bidrage til, at der kan træffes en afgørelse hurtigere. 

Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du afleverer ansøgningen. 

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

 
Dokumentation for at grundlaget for din nuværende opholdstilladelse fortsat er til stede. 

 
 

Det er også vigtigt, at du har (sæt gerne kryds) 
 

Besvaret alle spørgsmålene. 

Underskrevet og dateret ansøgningen. 
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Krav om biometri på opholdskort 
 

Du skal have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort 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 ansøg- 
ningsskemaet, som du selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche biometri med den indsendte ansøg- 
ning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet først vil blive påbegyndt, når vi 
har modtaget biometri. 
 
Du skal altid medbringe pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri. Der optages i den 
forbindelse også underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis 
du får forlænget din opholdstilladelse. 

 
Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Servicecenter. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få 
optaget biometri hos det lokale politi. Du skal møde op personligt i Servicecentret eller hos politiet. Du kan se en liste 
over de politistationer, hvor du kan få optaget biometri på www.nyidanmark.dk/opholdskort. 

 
Hvis du ikke medvirker til at få optaget dit ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, vil 
ansøgningen blive afvist. Du er dog 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 www.nyidanmark.dk/opholdskort. 

 
 

Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger 
 

Navneoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation 
 
 

Der vedlægges: 
 

Dokumentation for ansøgers aktuelle helbredstilstand 
 

Andet 
 
 

Bemærkninger 
 
 
 
 

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 
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