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Notat om justering af praksis for meddelelse af opholdstilladelse til udlændinge af 
dansk afstamning 

Gældende praksis for opholdstilladelse til udlændinge af dansk afstamning 

Efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, 1. pkt, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse 
til en udlænding, hvis ganske særlige grunde taler derfor. 
 
Efter praksis kan der efter bestemmelsen gives opholdstilladelse til udlændinge af dansk af-
stamning. Ved udlændinge af dansk afstamning forstås personer, der har danske forældre 
eller bedsteforældre. Det forhold, at én af forældrene eller bedsteforældrene er af dansk af-
stamning, vil efter gældende praksis ikke være nok til, at udlændingen er af dansk afstam-
ning. Det er en betingelse, at forældrene eller bedsteforældrene har været danske fra føds-
len.  
 
Opholdstilladelse på baggrund af danske forældre gives for ét år med henblik på midlertidigt 
ophold med mulighed for yderligere ét års forlængelse. Ved forlængelsen tilkendegives det, 
at der efter udløbet af det andet år kan meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, såfremt 
der foreligger en stærkere tilknytning til Danmark, eksempelvis gennem beherskelse af det 
danske sprog samt beskæftigelse.  
 
Opholdstilladelse på baggrund af danske bedsteforældre gives for ét år med henblik på mid-
lertidigt ophold med mulighed for forlængelse i yderligere ét år, såfremt der foreligger en 
stærkere tilknytning til Danmark. Det er efter praksis ikke muligt at få forlænget opholdstilla-
delsen yderligere på samme grundlag, ligesom det ikke er muligt at få tidsubegrænset op-
holdstilladelse. 
  
Det forudsættes både ved opholdstilladelse under henvisning til danske forældre og danske 
bedsteforældre, at de to års ophold ligger i forlængelse af hinanden.  
 
Det er ikke muligt at opnå opholdstilladelse på baggrund af dansk afstamning mere end én 
gang. 
 
 
 
 



 

Side 2 
 
 
 

Justering af praksis 
 
De samme væsentlige hensyn, der begrunder den gældende praksis for opholdstilladelse til 
udlændinge af dansk afstamning, taler for, at der i visse tilfælde også gives opholdstilladelse 
til udlændinge, der kun har én forælder, som har været dansk statsborger fra fødslen. 
 
Der vil herefter kunne gives opholdstilladelse til en udlænding, som har én forælder, der har 
været dansk statsborger fra fødslen, såfremt der efter en samlet konkret vurdering af sagen 
må anses at foreligge helt særlige grunde, der taler for at give opholdstilladelse, herunder at 
udlændingen samlet set har opnået en sådan særlig tilknytning til Danmark, der kan sidestil-
les med den tilknytning, som den pågældende ville have fået, hvis begge udlændingens for-
ældre havde været danske statsborgere fra fødslen.  
 
En sådan tilknytning kan for eksempel være opnået gennem hyppige besøg i Danmark eller 
gennem besøg i Danmark, hvor forælderen af dansk afstamning ligeledes har været på be-
søg hos udlændingen, og løbende kontakt via brev, telefon eller e-mails.  
 
 

 
 
 
 


