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Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark              
                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

1. Oplysninger om ansøgning om forlængelse                        UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                
Jeg søger om forlængelse af: 
 

 Schengenvisum (visum i op til 90 dage pr. 180 dage)         
 

 Forlængelse af ophold i Danmark (ophold i Danmark udover 90 dage pr. 180 dage)                          
 

 Visum med henblik på transit til brug for hjemrejse 
 
Jeg søger om forlængelse indtil, dd-mm-åååå 
      

 

Hvad kan dette ansøgningsskema bruges til? 
Du kan bruge dette skema til at søge om 
forlængelse af visum eller anden forlængelse af 
ophold i Danmark. Du kan læse mere om forskellen 
på de to typer af forlængelse på denne side. 
 
Sådan gør du 
For at søge om forlængelse af visum/ophold i 
Danmark, skal du gøre følgende: 

1. Udfylde og underskrive denne ansøgning. 
2. Medbringe dit pas når du afleverer 

ansøgningen. 
3. Vedlægge nødvendig dokumentation. 
4. Indgive ansøgningen personligt i 

Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du 
skal bestille tid, inden du møder op i 
Borgerservice. Læs mere om, hvor 
Udlændingestyrelsens Borgerservice har 
afdelinger, og hvordan du bestiller tid på 
www.nyidanmark.dk/besog-us. 
 

Bemærk: Du skal som udgangspunkt møde op 
sammen med den person, du besøger i Danmark 
(din vært). 

 
Hvornår kan du få forlænget dit visum? 
Hvis du har et Schengenvisum udstedt for mindre 
end 90 dage, kan du under særlige omstændigheder 
få det forlænget i op til 90 dage. Særlige 
omstændigheder kan fx være humanitære hensyn, 
tungtvejende forretningsmæssige eller personlige 
grunde. Du kan læse mere om dette på 
www.nyidanmark.dk/visum. 

Hvornår kan du få forlænget dit ophold i 
Danmark? 
I visse særlige tilfælde eller hvis der foreligger 
ekstraordinære omstændigheder, kan du få 
forlænget dit visum eller visumfrie ophold i 
Danmark ud over 90 dage. Det kan i givet fald ske 
med et besøgsophold på yderligere op til 90 dage. 
Du kan læse mere om dette på 
www.nyidanmark.dk/visum. 
 
Hvilke dokumenter skal du vedlægge? 
Du skal vedlægge alle relevante dokumenter. Hvis 
du fx søger om forlængelse, fordi du er alvorligt 
syg, skal du vedlægge en lægeerklæring. 
  
Bemærk: Hvis du søger om forlængelse af visum, 
skal du huske at vedlægge kopi af 
rejsesygeforsikring, som dækker den periode, der 
søges om forlængelse for. 
 
Gebyrbetaling 
Hvis du søger om forlængelse af dit visum i op til 
90 dage pr. 180 dage, skal du betale et gebyr på 
225 kr. for at indgive din ansøgning. 
 
Hvad sker der, efter du har søgt om 
forlængelse af visum/ophold i Danmark? 
Efter at du, under lovligt ophold, har indgivet 
ansøgning om forlængelse af dit visum eller dit 
ophold i Danmark, har du lov til at blive i Danmark, 
indtil Udlændingestyrelsen har behandlet din sag. 
 
Hvis du vil vide mere 
Du kan få flere oplysninger om reglerne for 
forlængelse af visum/ophold i Danmark på 
nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte 
Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne 
og om, hvordan du udfylder skemaet. 

http://www.nyidanmark.dk/besog-us
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2. Oplysninger om ansøger - dig, der ønsker at få dit visum/ophold forlænget 
                        UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                

Fornavn (e) 
      

Efternavn 
      

Nationalitet       
                                                                                                                                                            

Køn 
 Mand           Kvinde 

 
3. Oplysninger om dit pas, rejsesygeforsikring og din indrejse                                          
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                              
Rejselegitimation 
 

 Nationalitetspas                                           Andet, hvilket: 
 
Pasnummer 
      

Udstedelsesdato, dd-mm-åååå 
      

Gyldigt indtil, dd-mm-åååå 
      

Hvor længe gælder din rejsesygeforsikring, dd-mm-åååå? (Skal kun udfyldes, hvis du søger om forlængelse af visum 
i op til 90 dage pr. 180 dage) 
      
 
Hvilken dato indrejste du senest i Schengen-området, dd-mm-åååå? 
      

 
4. Oplysninger om værten  
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                                                                                        
Fornavn(e) 
       

Efternavn  
      

CPR-nr. 
      

Adresse 
      
Postnummer 
      

By 
      

Evt. virksomhed 
      
 
 Telefonnr./mobilnr. 
      

E-mailadresse 
      

Er værten indforstået med, at der søges om forlængelse? 
 

 Ja      Nej 
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5. Oplysninger om årsagen til ansøgning om forlængelse        UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                              
Hvad skyldes din ansøgning om forlængelse? 
 

 Forretningsmæssige/kulturelle årsager           Private årsager                             Force majeure       
                                                                          (hvis der er tale om alvorlig sygdom – husk pkt. 7) 
 
Hvorfor søger du om forlængelse af visum/ophold i Danmark? Husk at vedlægge dokumentation. 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
6. Økonomi i forbindelse med forlængelse af visum/ophold i Danmark 
Indestår værten økonomisk for dig (ansøger) i forbindelse med det ønskede forlængede ophold i Danmark? 
 

 Ja          Nej       
 
Hvis ja – skal værten underskrive her ________________________________  
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8. Samtykkeerklæring - helbredsoplysninger                        
I forbindelse med behandlingen af min ansøgning om forlængelse af visum/ophold i Danmark giver jeg hermed 
samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder må indhente oplysninger om mine rent private forhold, herunder 
oplysninger om mine helbredsmæssige forhold, hos relevante myndigheder og institutioner.  
 
Mit samtykke vedrører indhentning af personlige oplysninger, fx sygdomsoplysninger, helbredsoplysninger, herunder 
kontakt med sundhedsvæsenet, sociale forhold, strafbare forhold og andre fortrolige oplysninger. 
 
 
Dato og sted  
      

Underskrift 
 
                                                                         

 
9. Eventuel fuldmagt til partsrepræsentant                                         
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                              
Hvis du (ansøgeren) ønsker at give en anden person fuldmagt til at repræsentere dig som partsrepræsentant under 
behandlingen af din sag i Udlændingestyrelsen om forlængelse af dit visum eller ophold i Danmark, kan du udfylde og 
underskrive denne fuldmagt. 
 
Ved at underskrive fuldmagten giver du din partsrepræsentant ret at:  
• få aktindsigt i din sag,  
• afgive udtalelser til brug for behandlingen af din sag, og  
• modtage fortrolige oplysninger om dine forhold, herunder dine private forhold.  
 
Hvis du ikke længere ønsker, at partsrepræsentanten skal repræsentere dig, kan du altid tilbagekalde fuldmagten ved 
at skrive til Udlændingestyrelsen. 
 
Oplysninger om partsrepræsentant 

Navn 
      

CPR-nr. 
      

Adresse 
      

Fuldmagt 
Jeg (ansøgeren) giver hermed fuldmagt til, at ovenstående person kan repræsentere mig som partsrepræsentant 
under behandlingen af min sag i Udlændingestyrelsen. 

Navn 
      

Dato og sted 
      
 

Underskrift 

7. Eventuelle yderligere bemærkninger eller information vedrørende ansøgningen   
                                               UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                          

      
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 



 

 
Udlændingestyrelsen – Tlf.: 35 36 66 00 – nyidanmark.dk 

 
Side 5 af 7 

 
 
10. Tilbagebetalingsoplysninger (til brug for evt. tilbagebetaling af gebyr)                                          
                                                                                         UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                              
Du skal nedenfor anføre oplysninger til brug for en eventuel tilbagebetaling af gebyr. Tilbagebetaling af gebyr kan ske 
enten ved overførsel til dansk NEM-konto, dansk bankkonto eller udenlandsk bankkonto. Oplys hvem gebyret skal 
tilbagebetales til (kontohaver/modtager), sæt kryds ud for den ønskede tilbagebetalingsform og udfyld de tilhørende 
felter. 
 
Hvis tilbagebetaling skal ske ved overførsel til udenlandsk bankkonto, anbefaler vi, at du konsulterer din bank med 
hensyn til, hvilke oplysninger der er nødvendige for, at pengene kan overføres fra Danmark. Ud over 
kontooplysningerne kan det fx være bankens adresse. 
 
Vær opmærksom på, at hvis du har indbetalt gebyret med hhv. Dankort eller kreditkort, så vil gebyret kun kunne 
tilbagebetales til samme Dankort eller kreditkort i en periode på 180 dage. Først herefter vil det være muligt at få 
gebyret tilbagebetalt til den bankkonto, som du anmodes om at oplyse nedenfor. 
 
Kontohaver/modtager  
 

 Ansøgeren  
 

 Anden person/virksomhed, oplys navn:       
 

 Dansk NEM-konto CPR-nr. 
      

 Dansk bankkonto Pengeinstitut 
      

Registreringsnr. 
      

Kontonr. 
      

 Udenlandsk bankkonto Kontooplysninger (kontonummer/BIC/SWIFT/IBAN) 
      

Evt. andre oplysninger, fx bankens adresse, kontohavers adresse mv. 
      

 
11. Erklæringer og information                                                                                                                                                                                            
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 oplysninger i dette skema. 
 
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser, jf. 
straffelovens § 161, udlændingelovens § 40 og udlændingelovens §§ 59-60: 
• 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 

 
B. 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 ansøgningen om visum, vil blive registreret i det danske 
visuminformationssystem IVR-VIS, som Udlændingestyrelsen anvender til visumsagsbehandlingen, og i Schengen-
medlemsstaternes fælles visuminformationssystem C-VIS. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i 
forbindelse med en eventuel ansøgning om fortsat ophold i Danmark. Registreringen er obligatorisk. 
 
Alle personlige oplysninger om dig, som står i ansøgningen om forlængelse af visum/ophold i Danmark, vil blive 
overgivet til de relevante myndigheder i Schengen-medlemsstaterne og vil blive behandlet af disse myndigheder i 
forbindelse med ansøgningen om forlængelse. Sådanne oplysninger vil blive indlæst og lagret i C-VIS i en periode på 
højst fem år, og i IVR-VIS i højst 8 år. I løbet af denne periode vil oplysningerne være tilgængelige for de 
visumudstedende myndigheder og de myndigheder, der udfører visumkontrol ved de ydre grænser og i 
medlemsstaterne. Endvidere vil medlemsstaternes indvandrings- og asylmyndigheder have adgang til oplysningerne 
med henblik på at kontrollere, om betingelserne for lovlig indrejse, lovligt ophold og lovlig bopæl på 
medlemsstaternes område er opfyldt, identificere personer, der ikke eller ikke længere opfylder disse betingelser, 
behandle en asylansøgning og beslutte, hvem der har ansvaret for en sådan behandling.  
 
Under visse omstændigheder vil oplysningerne desuden blive stillet til rådighed for de udpegede myndigheder i 
medlemsstaterne og for Europol (den Europæiske Unions politienhed) med henblik på forebyggelse, afsløring og 
efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. 
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i IVR-VIS og i C-VIS og om hvilken medlemsstat, 
der har oversendt oplysningerne. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Farimagsvej 51A, 4700 
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Næstved, e-mail: visa @us.dk. 
 
Du kan kræve, at oplysninger om dig, der er ukorrekte, bliver berigtiget, og at oplysninger om dig, der er ulovligt 
behandlet, slettes. Hvis du anmoder om det, vil den myndighed, der behandler visumansøgningen, oplyse dig om, 
hvordan du kan udøve din ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få dem berigtiget eller slettet, herunder om 
de relevante retsmidler ifølge dansk lov. Den nationale tilsynsmyndighed i Danmark (Datatilsynet) behandler klager 
vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Henvendelse herom kan ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 3, 2500 
Valby, e-mailadresse: dt@datatilsynet.dk. 
 
C. 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 Udlændingestyrelsen. Det kan 
både ske under selve behandlingen af ansøgningen om forlængelse og senere, når du har fået en afgørelse. Din sag 
kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige. 
 
Kontrollen kan foregå på følgende måder:  
• Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister 
• Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner 
 
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 
 
D. Information om konsekvenserne af ophold uden fornøden tilladelse 
Hvis du får lov til at få dit visum/ophold i Danmark forlænget, påhviler det dig at udrejse af 
Schengenlandene/Danmark i overensstemmelse med det tidsrum, der er angivet i dit nye visum i dit pas. Visummet 
giver dig ret til at opholde dig i enten Schengenlandene eller Danmark i et bestemt antal dage indenfor en nærmere 
fastsat gyldighedsperiode. Du skal udrejse af Schengenlandene eller Danmark inden gyldighedsperioden udløber. 
 
Hvis du udrejser for sent, kan det få alvorlige konsekvenser, og du kan blive pålagt en karensperiode. I 
karensperioden kan du normalt ikke blive meddelt visum til Danmark. Hvis du overskrider dit visum med højst 30 
dage, kan du blive pålagt 3 års karensperiode, mens en overskridelse på mere end 30 dage kan føre til 5 års 
karensperiode. 
 
E. Information om konsekvenserne af udvisning eller ansøgning om asyl 
Hvis du efter indrejsen på visum udvises administrativt eller ved dom af Danmark, eller hvis du søger om asyl i 
Danmark eller et andet Schengenland og efterfølgende ikke medvirker til udrejsen, vil du som udgangspunkt ikke 
kunne få visum til Danmark i en periode på 5 år.  
 
F. Information om eventuelle konsekvenser, hvis ansøgeren indgiver ansøgning om opholdstilladelse, 
mens ansøgeren opholder sig i Danmark på visum  
En ansøgning om opholdstilladelse skal som udgangspunkt indgives fra dit hjemland. Hvis du indgiver en ansøgning 
om opholdstilladelse under visumopholdet i Danmark kan det medføre, at du bliver pålagt en karensperiode på 5 år, i 
hvilken periode du som udgangspunkt vil være afskåret fra at opnå visum til Danmark. 
 
Du vil dog ikke blive pålagt karens, hvis ansøgningen vedrører en række af forskellige typer opholdstilladelse, eller 
hvis du udrejser i overensstemmelse med dit visums gyldighed. Du kan læse mere om, hvilke typer af 
opholdstilladelse der kan indgives uden, at man bliver pålagt en karensperiode i udlændingelovens § 4 c og på 
www.nyidanmark.dk/misbrug. 
 
Bemærk: 
Hvis du søger om en opholdstilladelse, der som udgangspunkt er undtaget fra reglerne om karens, vil du alligevel 
blive pålagt karens, hvis det afgørende formål er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart, at 
ansøgningen ikke vil kunne imødekommes. 
 
G. Information om konsekvensen, hvis ansøgeren føder i Danmark under visumopholdet 
Hvis du føder i Danmark under visumopholdet uden forinden at have indgået en aftale med et privat fødested, 
herunder om betalingen, vil du som udgangspunkt ikke kunne få visum til Danmark i en periode på 3 år. 
 

 
12. Underskrift                                                                                                                                                                                                              
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 11 
Dato og sted  
      
                                                                         

Underskrift  
 
 
 
 

 
 

http://www.nyidanmark.dk/misbrug
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 Tjekliste 
 
Inden du indgiver din ansøgning, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): 
 

 Kopi af din rejsesygeforsikring (kun hvis du søger om forlængelse af visum op til 90 dage).  
 

 Lægeerklæring (kun hvis du søger om forlængelse, fordi du er alvorligt syg). 
 

 Anden relevant dokumentation for, hvorfor du søger om forlængelse. 
 
Det er også vigtigt, at du har 
 

 besvaret alle spørgsmålene,  
      

 har udfyldt punkt 9, hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig, og har 
 

 underskrevet og dateret ansøgningen i pkt. 8 og 12. 
 
Desuden er det vigtigt, at din vært har   
 

 underskrevet i pkt. 6, hvis værten indestår økonomisk for dig 
 
 
 
Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger  
Hvem har indgivet ansøgningen? 
 

 Ansøger                Vært                  Anden, oplys hvem:________________________            
    
Bemærkninger 
 
 
 
HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 1 
 
 
 
Forbeholdt myndighederne: Tjekliste 
 
Er vært mødt sammen med ansøger?                                                                                         Ja      Nej    
 
 
Er pas vedlagt                                                                                                                          Ja      Nej    
   
 
Stemmer pas og fremmødt ansøger overens?                                                                              Ja      Nej    
 
 
Er der vedlagt dokumentation?                                                                                                   Ja      Nej    
 
 
Er der vedlagt kopi af rejsesygeforsikring? (gælder kun ved forlængelse af visum op til 90 dage)              Ja      Nej  
    
 
Har ansøger betalt gebyr på 225 kr.?                                                                                          Ja      Nej    
(Der skal kun ske betaling ved forlængelse af visum op til 90 dage)      
 
Vedhæft kopi af kvittering for indbetaling af gebyr                                                      
  
 


