
Oversigt over den danske 

asylprocedure

FASE 1 
– INDLEDENDE FASE

FASE 2 
– SAGEN BEHANDLES I DANMARK

ASYL 
– OPHOLDSTILLADELSE SOM FLYGTNING

FASE 3
– AFSLAG

DRC rådgiver flygtninge

DRC’s Frivilligrådgivninger tilbyder gratis rådgivning til 
flygtninge om f.eks. integration, permanent ophold og 
familiesammenføring.

DRC rådgiver afviste asylansøgere

DRC tilbyder at gennemgå afgørelsen og tilbyder gratis 
rådgivning om muligheden for at søge genoptagelse af 
asylsagen og om hjemrejse og støttemuligheder i 
hjemlandet.

Hvis man får asyl
E�er man får asyl, træ�er Udlændingestyrelsen afgørelse om, 
i hvilken kommune man skal bo.

Hvis man får endeligt afslag på asyl
E�er man får endeligt afslag på asyl, står Hjemrejsestyrelsen 
for at udsende den pågældende til hjemlandet. Hvis der skal 
anvendes tvang, deltager politiet.

Asylansøgning registreres 
hos myndighederne

Asylskema udfyldes

1. interview med Udlændingestyrelsen

Afslag på asyl i 1. instans

2. interview med Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen kan træ�e 
afgørelse om asyl eller afslag e�er 
1. interview, men de fleste kommer 
til mindst 2 interviews.

2. instans
Får man afslag på asyl af Udlændinge-
styrelsen, er afgørelsen automatisk 
påklaget til Flygtningenævnet, som 
træ�er den endelige afgørelse. Man har 
ret til gratis hjælp fra en advokat.

Klage til Flygtningenævnet 
Ansøgeren kan klage til 
Flygtningenævnet, og DRC Dansk 
Flygtningehjælp kan hjælpe med at 
klage. Flygtningenævnet beslutter, om 
asylsagen kan behandles i Danmark.

Udsendelse til et andet europæisk land

Dublin- eller afvisningsproceduren 
Hvis en asylansøger er registreret eller 
har opholdstilladelse i et andet 
europæisk land (EU-landene, Norge, 
Schweiz, Island og Liechtenstein) kan 
Udlændingestyrelsen beslutte, at hun 
eller han skal sendes dertil. 

DRC rådgiver 
asylansøgere

DRC Dansk Flygtningehjælp 
tilbyder gratis og uvildig rådgivning 
til asylansøgere i alle faser af 
asylproceduren. 

DRC rådgiver også om andre 
opholdstilladelser, f.eks. 
humanitært ophold.

Åbenbart grundløs-proceduren 
(ÅG/ÅGH)
Udlændingestyrelsen kan behandle en 
sag i åbenbart grundløs-proceduren, 
hvis betingelserne for at få asyl åbenbart 
ikke er opfyldt, og hvis DRC Dansk 
Flygtningehjælp er enig i denne
vurdering. Vurderer DRC derimod, at 
sagen ikke egner sig til åbenbart 
grundløs-proceduren, går sagen tilbage 
til den normale procedure, og et 
eventuelt afslag påklages automatisk 
til Flygtningenævnet. 


