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Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet
(børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)
Hvad kan dette skema bruges til?
Dette skema bruges til at søge om, at en opholdstilladelse
på baggrund af familiesammenføring eller asyl ikke skal
anses for bortfaldet, selv om du
•
•

har opholdt dig uden for Danmark i en længere periode
end tilladt, eller
har opgivet din bopæl i Danmark.

Skemaet bruges af børn, som ikke søger samtidig med en
voksen. I skemaet henviser ordet ’du’ til ansøger, dvs. det
barn, som søger om, at hans/hendes opholdstilladelse ikke
skal anses for bortfaldet.
Hvad vil det sige, at en opholdstilladelse bortfalder?
Hvis din (barnets) opholdstilladelse bortfalder, betyder
det, at du ikke længere har lov til at opholde dig i
Danmark. Du kan altså risikere, at du ikke får lov til at
vende tilbage til Danmark efter, at du har været ude af
landet.
Hvis din opholdstilladelse bortfalder, skal du starte helt
forfra med at ansøge om opholdstilladelse i Danmark efter
de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet.
Hvordan kan en opholdstilladelse bortfalde?
Din (barnets) opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis
du opgiver din bopæl i Danmark og forlader landet uden at
have til hensigt at vende tilbage.
Der er regler for hvor længe, du kan være ude af Danmark
uden at miste din opholdstilladelse, hvis du ikke opgiver
din bopæl. Hvis du har boet lovligt i Danmark i under to
år, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder. Hvis du har boet lovligt i Danmark i over to år med
mulighed for varigt ophold, kan du opholde dig uden for
Danmark i op til 12 måneder. Hvis du opholder dig uden
for Danmark længere end de 6 eller 12 måneder, bortfalder din opholdstilladelse automatisk.

•

at du blev forhindret i at vende tilbage til Danmark
af uforudsete begivenheder, som du ikke kunne
kontrollere. Sådanne begivenheder kan fx være
sygdom, frihedsberøvelse, krigstilstand,
naturkatastrofer eller problemer med at rejse ud af
opholdslandet

Det er vigtigt, at du (barnet) ansøger så hurtigt som
muligt, dvs. lige så snart, du er i stand til at vende
tilbage til Danmark.
Sådan gør du
1. Udfyld skemaet og underskriv i pkt. 7 (følg anvisningerne i skemaet)
2. Vedlæg de nødvendige dokumenter (se afsnittet
nedenfor)
3. Ansøgningen kan sendes til Udlændingestyrelsen
eller indgives i Borgerservice. Hvis du bor uden for
Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives hos
det lokale politi. Hvis du opholder dig uden for
Danmark, kan du indgive ansøgningen til en dansk
repræsentation i det land, hvor du opholder dig.
Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen?
•
Kopi af dit pas (alle sider, også blanke sider og
forside)
•
Evt. dokumentation for uforudset begivenhed, fx
lægeattest
•
Evt. dokumentation for hvornår, du indrejste i Danmark, fx flybillet
Hvis du vil vide mere
Du kan få flere oplysninger om reglerne for bortfald af
opholdstilladelse på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk
kan du også få yderligere information om
sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte
Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og
om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores
kontaktoplysninger på www.nyidanmark.dk/kontakt-us.

Hvis du har asyl (opholdstilladelse som flygtning) i Danmark, kan din opholdstilladelse dog kun bortfalde, hvis du
har fået beskyttelse i et andet land, eller hvis du har valgt
at flytte tilbage til dit hjemland.

Hvis du vil have hurtigt svar
Du kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis
ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter og oplysninger.

Hvad kræves der for, at din (barnets)
opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet?
For at din (barnets) opholdstilladelse ikke skal anses for
bortfaldet, dvs. for at Udlændingestyrelsen skal beslutte,
at du alligevel ikke skal miste din ret til at opholde dig i
Danmark, er det bl.a. en forudsætning:
• At det var din hensigt at vende tilbage til Danmark
inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder)

Det er derfor meget vigtigt, at du er omhyggelig med
at udfylde skemaet og husker at vedlægge alle nødvendige dokumenter og oplysninger.
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Forbeholdt myndighederne
Udl.nr.

Modtaget (dato)

Modtaget af (stempel og navn)
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Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet
(børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)
1. Ansøger (barnet)

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Efternavn

Udl.nr.

Fornavn(e)

Nationalitet

CPR-nr.

2. Oplysninger om din (barnets) ind- og udrejse af Danmark
Din seneste adresse i Danmark (Gade/vej og nr.)

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Postnr. og by

Hvornår udrejste du af Danmark?

I hvilken periode/hvilke perioder har du været udrejst af Danmark?

Var det planlagt, at du skulle være ude i denne periode ?

Ja

Hvis nej, hvad forhindrede dig i at vende tilbage til Danmark?

Vedlæg evt. dokumentation, fx lægeattest.
Hvor rejste du hen?

Hvem har du boet hos under dit ophold i udlandet? Angiv evt. c/o navn og evt. familiemæssig tilknytning.

Hvad var formålet med dit ophold i udlandet?
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Besluttede du selv at rejse ud af Danmark?

Ja

Nej

Var du enig i denne beslutning?

Ja

Nej

Hvis nej, har du forsøgt at kontakte andre myndigheder for at undgå,
at din opholdstilladelse skulle bortfalde?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis nej, hvem besluttede, at du skulle rejse? Angiv navn og evt. familiemæssig tilknytning.

Hvis ja, hvilke myndigheder har du kontaktet/forsøgt at kontakte?

Hvis nej, hvorfor har du ikke forsøgt at kontakte andre myndigheder?

Rejste du alene?
Hvis nej, hvem rejste du sammen med? Angiv navn og evt. familiemæssig tilknytning.

Hvis du er vendt tilbage til Danmark, hvornår indrejste du?

Vedlæg evt. dokumentation, fx flybillet.
Har du været frameldt Det Centrale Personregister (CPR)?
Hvis ja, oplys følgende:
Frameldte du dig selv CPR?
Hvis nej, hvem frameldte dig så CPR og hvorfor?

Hvor opholder du dig i øjeblikket? Angiv også evt. c/o navn samt evt. telefonnummer, hvor du kan kontaktes.
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3. Oplysninger om din tilknytning til Danmark

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Taler du dansk?

Ja

Nej

Læser du dansk?

Ja

Nej

Skriver du dansk?

Ja

Nej

Har du gået i skole i Danmark?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv navn og adresse på skolen og oplys hvilke klasser, du har gået i, og hvor længe.

Evt. dokumentation vedlægges.
Har du taget en uddannelse i Danmark udover folkeskolen?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv navn og adresse på uddannelsesinstitution og oplys, hvilken uddannelse, der er tale om.

Evt. dokumentation vedlægges.
Har du arbejdet i Danmark?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, angiv navn og adresse på arbejdspladsen og oplys hvilket arbejde, du udførte.

Evt. dokumentation vedlægges.
Har du familie i Danmark?
Hvis ja, angiv navn, adresse og relation.

Har du boet sammen med ovennævnte familie?
Hvis ja, hvem har du boet sammen med?
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Har du haft kontakt med din familie i Danmark, mens du opholdt dig udenfor Danmark?

Ja

Nej

Hvis ja, hvordan og hvor ofte har du været i kontakt med din herboende familie? (telefon, e-mail, brev m.v.)

Hvis nej, hvorfor har du ikke været i kontakt med din herboende familie?

Har du andre relationer i Danmark? (fx venner, skole- eller sportskammerater m.v.)

Ja

Nej

Ja

Nej

Opholder du dig i et andet land end dit hjemland?

Ja

Nej

Hvis ja, har du opholdstilladelse i opholdslandet?

Ja

Nej

Taler du sproget i dit hjemland/opholdsland?

Ja

Nej

Læser du sproget i dit hjemland/opholdsland?

Ja

Nej

Skriver du sproget i dit hjemland/opholdsland?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, oplys følgende:
Har du været i kontakt med dem, mens du har opholdt dig udenfor Danmark?
Hvis ja, hvordan og hvor ofte har du været i kontakt med dem (telefon, e-mail, brev m.v.)?

4. Oplysninger om din tilknytning til dit hjemland/opholdsland
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Hvis ja, oplys følgende:
Hvilken type opholdstilladelse har du i opholdslandet?
Hvor længe er opholdstilladelsen gyldig?

I hvilken periode/hvilke perioder har du opholdt sig i dit hjemland/opholdsland?

Nedenfor oplyses, hvad du har foretaget dig, mens du har været udrejst af Danmark?
A. Har du gået i skole?
Hvis ja, oplys følgende:
Hvilken skole/hvilke skoler har du gået på?

Var der en særlig grund til, at du gik på denne skole?
Hvis ja, hvad var grunden hertil?
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I hvilken periode/hvilke perioder har du gået i skole?

Hvilke fag fik du undervisning i?

B. Har du taget en uddannelse?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, hvilken uddannelse har du taget?

C. Har du haft arbejde?
Hvis ja, oplys følgende:
Hvilket arbejde har du haft?

I hvilken periode/hvilke perioder har du arbejdet?

D. Andet
Hvis ja, hvad har du foretaget dig?

Vedlæg evt. dokumentation.
Har du familie i dit hjemland/opholdsland?
Hvis ja, angiv navn, adresse og relation.

Har du boet sammen med familien?
Hvis ja, hvem har du boet sammen med?

Har du indgået ægteskab under opholdet i dit hjemland/opholdsland?
Hvis ja, oplys følgende:
Hvornår blev ægteskabet indgået?
Hvem besluttede, at ægteskabet skulle indgås?
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Har du fået børn under opholdet i dit hjemland/opholdsland?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv navn, fødedato og opholdssted for børnene.

5. Ansøgers evt. bemærkninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Er der andet, som du mener, kan have betydning for vurderingen af din ansøgning?

Vedlæg evt. dokumentation.

6. 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
oplysningerne ikke er sande og fuldstændige, kan jeg blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år (straffelovens
§ 161, jf. udlændingelovens § 40).
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 (forvaltningslovens § 29 og
persondatalovens §§ 6-8 og § 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske
myndigheder, herunder politimyndigheder.
Det gælder fx 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
Udlændingestyrelsen, 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 § 45 a og § 45 c). Dette kan ske på
udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden.
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 din kommune. Det gælder fx
oplysninger om grundlaget for din opholdstilladelse. Kommunen vil blive informeret, hvis det konstateres, at din
opholdstilladelse er bortfaldet.
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, vil blive registreret i
udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med
ansøgninger om fortsat ophold i Danmark.
Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark er registreret i Det Centrale Personregister. Det Centrale Personregister
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er et edb-register, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for.
Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med
behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark (persondatalovens §§ 6-8). Statsforvaltningerne
(sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til
de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig.
Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens §
44 a).
Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af din ansøgning (udlændingelovens §
40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år
(udlændingelovens § 60). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i
udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til
Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø.
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
Udlændingestyrelsen 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 tilladelse. Hvis du har fået forlænget din tilladelse, og
Udlændingestyrelsen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, 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, fx Det Centrale Personregister.
•
Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale
Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret.
•
Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner.
•
Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested.
•
Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted.
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.

7. Underskrift
Hvis ansøger (barnet) er over 15 år, bedes både barnet og en voksen person på vegne af barnet normalt underskrive
skemaet.
Hvis barnet er under 15 år, er det kun nødvendigt, at en voksen person underskriver skemaet på vegne af barnet.
Når en voksen skriver under på vegne af barnet, bedes han/hun oplyse sin relation til barnet.

7.1 Ansøger (barnet)
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6A-B samt at
have læst og forstået indholdet af pkt. 6C-F
Dato og sted

Underskrift

7.2 Den voksne på vegne af barnet
Jeg har udfyldt skemaet på vegne af ansøger (barnet) og bekræfter ved min underskrift at have læst,
forstået og accepteret indholdet af pkt. 6A-B samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 6C-F
Navn

CPR-nr.

Relation til barnet

Dato og sted

Underskrift
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Har du husket det hele?
Hvis ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter og oplysninger, kan Udlændingestyrelsen
behandle sagen hurtigt. Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at skemaet er udfyldt
korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter.
Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives.

Tjekliste
Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende dokumentation (sæt gerne kryds):
Kopi af dit pas (alle sider, også blanke sider og forside).
Evt. dokumentation for uforudset begivenhed, fx lægeattest.
Evt. dokumentation for hvornår, du indrejste i Danmark, fx flybillet.
Evt. dokumentation for fx skolegang og arbejde.
Det er også vigtigt, at du har
besvaret alle relevante spørgsmål, og har
underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 7.
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