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Denne folder indeholder oplysninger om din ret til opholdtilladelse i Danmark, hvis du er 

udenlandsk forælder til et mindreårigt barn, der er dansk statsborger og opholder sig i Danmark, 

eller hvis du er udenlandsk ægtefælle eller andet familiemedlem til en dansk statsborger, der har 

brugt sin ret til fri bevægelighed og har boet og arbejdet i et andet EU-land. 

 

Sidst i denne folder kan du finde kontaktoplysninger på rådgivningstilbud og myndigheder, der kan 

hjælpe dig med at bruge reglerne. 

 

Folderen er opdateret december 2022 
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Ophold til forælder til en mindreårig dansk statsborger 

 

EU-domstolen har i en række sager (Zambrano- og Chavez Vilchez dommene samt C-451/19 og C-

532/19) i 2011, 2015 og 2022 taget stilling til, hvilken ret man har til opholdstilladelse i et EU-land, 

hvis man er forælder fra et land udenfor EU til et barn, der er EU-statsborger. 

 

Du har således som udenlandsk forælder fra et land udenfor EU ret til ophold i Danmark efter EU-

reglerne: 

• hvis du er enlig forælder til et mindreårigt barn, der er dansk statsborger og hvor 

der ingen anden forsørger/forælder er i Danmark. 

• hvis du er forælder til et mindreårigt barn, der er dansk statsborger, og hvor den 

anden (danske) forælder ikke er i stand til at tage vare på barnet alene, hvis du 

får afslag på opholdstilladelse og skal forlade Danmark. 

• hvis du og din danske ægtefælle har fællesbørn, der er danske statsborgere og 

har levet sammen som familie i Danmark eller andetsteds. Det er 

Udlændingestyrelsen, der konkret vil skulle afkræfte formodningen for, at der 

foreligger et afhængighedsforhold, når der er tale om en familiesituation, hvor 

barnet bor sammen med begge sine forældre, som i det daglige er fælles om at 

tage sig af barnet i bred forstand. 

 

Det er Udlændingestyrelsen, der behandler ansøgninger om EU-opholdsret med henvisning til en 

mindreårig dansk statsborger i Danmark. 

EU-reglerne om familiesammenføring    - ret til fri bevægelighed        

                        

Du kan som dansk statsborger søge familiesammenføring med din udenlandske ægtefælle eller 

øvrige familiemedlemmer efter EU-reglerne, hvis du som dansk statsborger rejser til et andet EU-

land, f.eks. for at  arbejde, studere eller for at bosætte dig som selvforsørgende. Der er 

efterfølgende mulighed for at vende tilbage til Danmark igen med din udenlandske ægtefælle. 

I Danmark er det Styrelsen for International rekruttering (SIRI), der behandler ansøgninger om 

familiesammenføring efter EU-reglerne, hvis man har boet i et andet EU-land med sin udenlandske 

ægtefælle eller andre familiemedlemmer. 
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At blive gift i Danmark 

 

For at søge familiesammenføring efter EU-reglerne med sin partner, skal I være gift / registreret 

eller kunne dokumentere et fast samliv på minimum 18 måneder. 

For at blive gift/blive registreret i Danmark kræves det, at begge parter som udgangspunkt har 

lovligt ophold. Det betyder, at den udenlandske part enten i forvejen har en opholdstilladelse eller 

et gyldigt visum. Hvis dette ikke er tilfældet, kræves der en dispensation for at få lov at gifte sig 

eller lade sig registrere som par.  

Dispensation til at blive gift søges ved Familieretshuset og kan bl.a. opnås, hvis man har fælles 

børn eller kan dokumentere, at man har kendt hinanden i mindst et år. 

Læs mere på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk under ’Ægteskab for 

internationale par’ 

Man kan også finde oplysninger om betingelserne for at få dispensation på DRC Dansk 

Flygtningehjælps hjemmeside www.drc.ngo under ’DRC notat om asylansøgeres adgang til at indgå 

ægteskab’ 

At blive gift i udlandet 

 

Hvis I ikke har mulighed for at blive gift i Danmark, kan I undersøge mulighederne for at blive gift i 

udlandet. 

I kan finde oplysninger om de forskellige EU-landes myndigheder og regler på Udenrigsministeriets 

hjemmeside www.um.dk under ’sådan bliver du gift i udlandet’. 

Ophold i et andet EU-land 

 

Du har som dansk statsborger ret til at opholde dig i andre EU lande i op til tre måneder, bare du 

har et gyldigt identitetskort eller pas. Du kan være  der for at arbejde, studere eller blot som turist. 

Hvis du aktivt søger arbejde i et andet EU-land og kan dokumentere dette, har du ret til at opholde 

dig i 6 måneder uden at søge om opholdstilladelse.  

Du har ret til at tage din udenlandske ægtefælle eller øvrige familiemedlemmer med dig til et 

andet EU-land, men skal i det tilfælde lade dig registrere som EU-borger og ægtefællen/øvrige 

familiemedlem skal søge om EU-familiesammenføring med dig i det pågældende land. 

 

 

http://www.familieretshuset.dk/
http://www.drc.ngo/
http://www.um.dk/
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Om at vende tilbage til Danmark med sin ægtefælle/øvrige 
familiemedlem 

 

For at kunne vende tilbage til Danmark igen med sin udenlandske ægtefælle eller familiemedlem, 

skal dit ophold i et andet EU-land have været et ’reelt og faktisk ophold’, dvs. at du som dansk 

statsborger skal have været folkeregistreret og rent faktisk have boet i det andet EU-land. Der må 

ikke blot være tale om et kortvarigt ophold for eksempel på et hotelværelse, eller fremleje af et 

værelse eller en c/o adresse hos slægtninge eller bekendte for en kortvarig periode. 

Man skal kunne dokumentere, at man har haft et reelt ophold i et andet EU-land, f.eks. ved hjælp 

af udskrift fra folkeregisteret , skøder på boligkøb, lejekontrakter for leje af bolig eller kvittering 

for huslejebetaling, opsigelse af lejemål eller hussalg i Danmark, indmeldelse af børn i skole i det 

andet EU-land eller lignende. 

Når man vender tilbage til Danmark vurderer SIRI, om man som dansk statsborger har udnyttet sin 

ret til fri bevægelighed som enten arbejdstager, tjenesteyder, studerende eller selvforsørgende. 

Dette er nemlig en betingelse for at kunne tage en udenlandsk ægtefælle eller andet 

familiemedlem med tilbage til Danmark. 

Din udenlandske ægtefælle eller familiemedlem skal have opholdt sig sammen med dig i det andet 

EU-land i en periode, men skal ikke nødvendigvis have haft en EU-opholdstilladelse. 

Arbejdstager   

 

For at din udenlandske ægtefælle kan få familiesammenføring efter EU-reglerne, når I vender 

tilbage til Danmark, skal du som dansk statsborger have haft lønnet reelt arbejde i det andet EU-

land. Du skal mindst have arbejdet 10 til 12 timer om ugen i et længere stykke tid, f.eks. 10 uger. 

Du kan også have arbejdet i kortere tid end 10 uger, men SIRI skal vurdere, at du rent faktisk har 

været etableret med bolig og arbejde i det andet EU-land, og derfor vil det som regel kræve, at 

man er væk i mere end ganske kort tid.  

Tjenesteyder 

 

I helt særlige tilfælde har en dansk statsborger, som opholder sig i Danmark, og som leverer 

grænseoverskridende tjenesteydelser til andre EU-lande, mulighed for at opnå 

familiesammenføring efter EU-retten.  

I det tilfælde behøver man ikke flytte til et andet EU-land, men man skal have et erhverv i 

Danmark, der som hovedpart leverer tjenesteydelser og medfører forretningsrejser til et 

andet/andre EU-land(e). Man skal have et reelt familieliv i Danmark, og der må ikke være tale om 

en proforma-virksomhed med det formål at opnå familiesammenføring efter EU-retten. Derudover 

skal ægtefællen være indrejst lovligt i Danmark. 
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Studerende   

 

Hvis du som dansk statsborger har været studerende i et andet EU land, har du også krav på 

familiesammenføring ved hjemkomsten til Danmark efter EU-reglerne. Dog er retten til 

familiesammenføring for studerende pålagt flere restriktioner end tilfældet er for arbejdstagere.  

Du skal som studerende i et andet EU-land være tilmeldt en institution, der er godkendt eller 

finansieres af det pågældende land. Ligeledes skal du være omfattet af en sygeforsikring, og du 

skal dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv og dine 

familiemedlemmer, således at dit ophold ikke bliver en byrde for værtslandets sociale system. 

Når du vender tilbage til Danmark, kan du fortsætte med at studere i Danmark, eller blive 

arbejdstager. 

Selvforsørgende   

 

Har du boet i et andet EU-land med din udenlandske ægtefælle eller andet familiemedlem som 

selvforsørgende, giver dette dig også mulighed for at få familiesammenføring efter EU-reglerne, 

når du vender hjem til Danmark. Du skal være opmærksom på, at for at have status af 

selvforsørgende, skal du i det andet EU-land råde over tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv 

og dine familiemedlemmer, således at dit ophold ikke bliver en byrde for værtslandets sociale 

system. Derudover skal du være omfattet af en sygeforsikring. 

Pensionist 

 

Har du boet i et andet EU-land som pensioneret arbejdstager, pensioneret selvstændig 

erhvervsdrivende eller pensioneret tjenesteyder, har du også ret til familiesammenføring efter EU 

reglerne, når du vender tilbage til Danmark. 

Sammenfatning 

 

Alle EU-borgere har altså ret til at arbejde, studere og bo i et andet EU-land.  Det er ikke et krav, at 

du har samme beskæftigelsessituation, når du vender hjem, som da du rejste ud. Rejste du f.eks. 

ud som studerende, kan du godt vende hjem som arbejdstager eller arbejdsløs og stadig være 

omfattet af reglerne om fri bevægelighed.  
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Hvilke familiemedlemmer kan opnå familiesammenføring til en dansk 
statsborger efter EU-retten? 

 

Du kan søge familiesammenføring efter EU-retten til følgende familiemedlemmer, hvis du har 

brugt din ret til fri bevægelighed i EU: 

• ægtefælle / registreret partner /samlever  

• Børn, børnebørn, oldebørn under 21 år af dig eller din ægtefælle / registrerede partner /  

samlever 

• Børn, børnebørn, oldebørn af dig eller af din ægtefælle / registrerede partner / samlever, 
hvis de forsørges af dig / jer 

• Forældre, bedsteforældre, oldeforældre til dig eller din ægtefælle/registrerede 
partner/samlever, hvis de forsørges af dig / jer 

• andre familiemedlemmer (dvs. søskende, fætre, kusiner m.v.) hvis de i det land de 
ankommer fra, forsørges af dig eller er optaget i din husstand 

• andre familiemedlemmer (dvs. søskende, fætre, kusiner m.v.) hvis alvorlige 
helbredsmæssigegrunde gør det absolut nødvendigt, at du personligt plejer de 
pågældende 

 

Bemærk, at der overordnet set gælder et forsørgelseskrav, hvis du søger om familiesammenføring 

med børn over 21 år eller forældre / bedsteforældre eller øvrige familiemedlemmer mv.  

Der gælder desuden et forsørgelseskrav ved hjemkomsten til Danmark i forhold til alle grupper 

familiemedlemmer, også ægtefælle og børn under 21 år, hvis du har været i et andet EU-land som 

studerende eller selvforsørgende. 

 

For ikke-EU-borgeren, der er blevet familiesammenført med en dansk 
statsborger 

Tidsubegrænset ophold  

Er du blevet familiesammenført med en dansk statsborger i Danmark efter EU-reglerne, kan du 

opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter fem år. 

Hvis den danske ægtefælle dør, eller I bliver skilt?   

EU-reglerne giver under visse forudsætninger mulighed for, at du som familiesammenført 

familiemedlem til en dansk statsborger bevarer din opholdsret i tilfælde af den danske 

statsborgers død, udrejse eller ved skilsmisse. 
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Hvis den danske statsborger dør, mister du ikke din opholdsret, forudsat at du har opholdt dig i 

Danmark som den danske statsborgers familiemedlem i mindst to år inden vedkommendes død og 

at du har arbejde eller i øvrigt kan forsørge dig selv.  

Som familiesammenført ægtefælle til en dansk statsborger kan du opnå personlig opholdsret, hvis 

jeres ægteskab eller registrerede partnerskab har varet i mindst tre år, herunder et år i Danmark, 

inden skilsmisseproceduren indledes, eller det registrerede partnerskab opløses, og du har arbejde 

eller i øvrigt kan forsørge dig selv. Det kan også ske, hvis du har forældremyndighed over din 

afdøde ægtefælles børn eller fællesbørn, eller hvis du har været udsat for vold i ægteskabet.  

Ovenstående er eksempler på situationer, hvor du bevarer din opholdsret som familiesammenført 

til en EU-borger, men der kan være fravigelser i forhold til din situation, så søg altid råd hos ex. 

SIRI, hvis du er i tvivl. 
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Relevante myndigheder 

 

Ansøgninger om opholdstilladelse som forælder til en mindreårig dansk statsborger 

Udlændingestyrelsen 

Farimagsvej 51A 

4700 Næstved 

www.nyidanmark.dk  

Tlf.: 35 36 66 00 

 

Ansøgninger om opholdstilladelse efter EU-retten, hvis man har brugt sin ret til fri bevægelighed 

(EU-familiesammenføring) 

Styrelsen for International rekruttering (SIRI) 

SIRI har kontorer i København, Århus, Odense, Aalborg og Bornholm – find adresser og 

åbningstider på www.nyidanmark.dk 

Tlf.: 72 14 20 04 

 

Ansøgninger om dispensation til at blive gift 

Familieretshuset 

Postadresse: 

Familieretshuset Aabenraa 

Storetorv 10 

6200 Aabenraa 

Familieretshuset har herudover adresser i København, Århus, Odense, Aalborg, Rønne, Nykøbing 

F., Ringkøbing, Ringsted og Aalborg – find adresser og åbningstider på www.familieretshuset.dk  

Tlf. 72 56 70 00 

 

 

 

http://www.nyidanmark.dk/
http://www.nyidanmark.dk/
http://www.familieretshuset.dk/
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Rådgivningstilbud 

Du kan få mere at vide om reglerne og få rådgivning om, hvordan du søger her: 

Ægteskab uden Grænser 

Der er mulighed for mail- telefon- og rådgivning ved fysisk fremmøde. Se de forskellige muligheder 

på www.aegteskabudengraenser.dk  

Facebook: Debatgruppe for dansk internationale familier 

 

DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger 

Frivilligrådgivningerne findes i København, Ringsted, Odense, Haderslev, Aarhus, Aalborg og 

Holstebro – find adresser og åbningstider på  

https://frivillig.drc.ngo/aktiviteter/oversigt-over-aktiviteter/frivilligradgivningen/  

 

http://www.aegteskabudengraenser.dk/
https://frivillig.drc.ngo/aktiviteter/oversigt-over-aktiviteter/frivilligradgivningen/

