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1. Hvilket skema skal du udfylde?  

• For ægtefællen til en person, som har asyl i Danmark: FA10  

• For et barn af en forælder, som har asyl og søger samtidig med den anden 
forælder: FA11 

• For et barn af en forælder, som har asyl og ikke søger samtidig med den anden 
forælder: FA12 

• For øvrige familiemedlemmer / særlige grunde: SG11 

• For forældre og søskende til en uledsaget mindreårig med opholdstilladelse: SG2 

1) Man kan søge om at få forældre til en voksen eller søskende over 18 hertil, men chancen er meget 
lille. Det vil normalt kun ske, hvis personen er syg og helt afhængig af den herboende, og man har boet 
sammen helt frem til afrejsen.  

 
2. Hvornår kan man søge? 

Man kan søge, så snart man har fået asyl, hvis det er efter §7,1 eller §7,2 eller §8. 
Men hvis man har fået asyl efter §7,3 kan man ikke få sin familie hertil, før man har 
fået forlænget opholdstilladelsen og i alt har haft 3 års lovligt ophold i Danmark. 
Man kan bede om dispensation for dette, men det gives meget sjældent, og kun 
hvis der er tale om meget syge eller handicappede ægtefæller eller børn, som har 
akut brug for behandling.  

Uledsagede mindreårige, som får asyl efter §7,3 skal dog ikke vente 3 år på at få 
forældre og søskende under 18 hertil. De bør søge med det samme.  

Det er vigtigt at søge så hurtigt som muligt – både for ægtefæller og børn!  

Sørg for at skaffe de nødvendige dokumenter og få dem oversat allerede før du får 
asyl, så sparer du tiden i den anden ende. 

Når du har ansøgt: US sender breve til din e-Boks, husk at tjekke den ofte! 

 

3. Hvordan udfyldes skemaet? 
ÆGTEFÆLLE (skema FA10): 

Skemaet skal udfyldes på papir. Den digitale løsning kan ikke bruges her. Du 
finder link til skemaerne på nyidanmark.dk under Familiesammenføring / 
Ansøgning, hvorfra du selv skal printe ud. De findes på dansk og engelsk. Den 
danske version findes som Word og kan udfyldes på skærmen før du printer den.  

Skemaet består af to dele:  
Skemadel 1 udfyldes og underskrives2 af den person, som ansøger om at få lov at 
bo i Danmark (ansøger).  
Skemadel 2 udfyldes og underskrives af den person, som allerede bor i Danmark 
(herboende).  

Hold de to dele adskilt og skriv evt. navn udenpå, man blander dem nemt sammen! 

Læs og udfyld alle felter omhyggeligt. Husk også at udfylde dato og sted hver gang 
du skriver under.  

2) Hvis ansøger opholder sig i Syrien, Eritrea eller Somalia, kan ægtefællen skrive under på dennes 
vegne. Man skal altid skrive under med sit eget navn (se note A) 

Om at udfylde skemadel 1 / ansøger (FA10): 
Spørgsmål 2: Vedlæg kopi af ansøgers pas, hvis han/hun har et. Hvis ikke, og 
han/hun ikke kan få et, må man vedlægge kopi af anden ID og skrive hvorfor 
ansøger ikke har et pas. Det er ikke alle, der har et pas eller kan få et udstedt. 

Spørgsmål 3 og 7: Hvis du og din ægtefælle er beslægtede, selv meget fjernt, vil 
jeres ægteskab blive afvist som 'tvang', og I vil få afslag medmindre I kan 
dokumentere, at I er blevet gift frivilligt. Det er derfor vigtigt, at du svarer 
omhyggeligt på spørgsmålene (vær opmærksom på, at asylsagen vil blive tjekket, 
og du kan blive politianmeldt for at lyve). Man vil heller ikke anerkende et 
ægteskab, hvor begge parter ikke var til stede ved brylluppet, og ikke begge har 
skrevet under. Desuden skal begge parter have været over 15 år da ægteskabet 
blev indgået (men hvis der gælder en højere aldersgrænse i landet, hvor 
ægteskabet er indgået, skal man opfylde den). Myndighederne kan også afvise 
ægteskabet som proforma, hvis der har været meget lidt kontakt mellem parterne.* 
Hvis der er problemer med nogle af ovenstående ting, så forklar hvorfor fra starten.  

Spørgsmål 9: Hvis ansøger opholder sig i et andet land end sit hjemland, skal man 
skrive dette under 'Andre oplysninger'. Har ansøger opholdstilladelse i landet? I så 
fald, hvor længe, og kan den evt. forlænges? Vedlæg dokumentation. 

Husk at oplyse, hvis ansøger rejser til et andet land under ansøgningsperioden. 
Man kan få tilladelsen sendt til en anden ambassade/konsulat end den, hvor man 
har indgivet ansøgningen. Se liste over danske repræsentationer på www.um.dk 

 

Forkortelser: 
US: Udlændingestyrelsen / FS: Familiesammenføring 



Om at udfylde skemadel 2 / herboende (FA10): 

Spørgsmål 1: Se foregående side under skemadel 1: spørgsmål 3 og 7 

Spørgsmål 7 og 9 behøver man ikke besvare, hvis herboende er flygtning. 

Spørgsmål 8 + Bilag 1: Som flygtning er det ikke et krav at kunne forsørge sig selv 
og sin ægtefælle. Men du skal skrive under, uanset om I er gift eller ej. Hvis jeres 
ægteskab ikke bliver anerkendt, men du måske kan få FS pga. samliv*, vil du blive 
bedt om at skrive under. Senere vurderer kommunen, hvilke ydelser I har ret til.  

Vedlæg bilag, ægtefæller:  

• Tydelig, læsbar farvekopi og autoriseret oversættelse af vielsesattest til dansk 
eller engelsk (både borgerlig og religiøs, hvis der er tale om Syrien og Eritrea) 

• Erklæring om forsørgelse (se ovenfor, bilag 1)* 

• Kopi af ansøgers pas, alle sider inkl. forside (hvis ansøger ikke har det og ikke 
kan skaffe det, så skriv det og vedlæg kopi af anden billed-ID) 

• Dokumentation for samliv, hvis I ikke er gift*. Fx lejekontrakt, breve modtaget på 
samme adresse, erklæring fra udlejer, arbejdsgiver e.l.  

• Evt. bevis for bestået prøve i dansk på A1-niveau. 

• Hvis du mangler et dokument, skal du skrive det og forklare hvorfor det ikke kan 
skaffes. 

BØRN (skema FA11 eller FA12): 

Skemaet består af to dele: 
Skemadel 1 til barnet, som søger om opholdstilladelse (ansøger) 
Skemadel 2 til den forælder, som har asyl (referent) 

Der skal udfyldes ét skema for hvert barn! 

Hvis den forælder, som har asyl i Danmark har fuld eller delt forældremyndighed 
over barnet, kan vedkommende udfylde begge dele af skemaet.  

Børn under 15 kan ikke skrive under, det er den forælder som har forældre-
myndigheden, som skal skrive under på skema 1. Børn over 15 år bedes skrive 
under sammen med forældrene. 

Skemadel 1, spørgsmål 2, sidst: Sæt ikke kryds ud for "ønsker opholdskort", da 
dette kan betyde at der skal optages biometri inden ankomsten til DK. Man kan 
altid få opholdskort senere. Vedlæg i stedet 2 pasfotos af barnet. 

Skemadel 2: Hvis du har fået asyl for nylig, behøver du ikke udfylde spørgsmål 3 
(FA11) eller spørgsmål 2-6 (FA12). 

Spørgsmål 9: Der kan i nogle tilfælde kræves en DNA-test af barnet og forældrene. 
Det vil US skrive et brev om, og her vil de oplyse det nærmeste sted, barnet kan få 
taget testen. Sæt altid kryds i alle felterne for samtykke, så du undgår at det senere 
vil forsinke sagen. 

Skema FA12, Bilag 1 og 2: Det er ikke nødvendigt at bede kommunen udfylde 
dette bilag, hvis den herboende forælder er flygtning og har fået asyl for nylig. 

Vedlæg bilag, børn: 

• Fødselsattest (kopi og autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) 

• Hvis barnet ikke har pas eller anden billed-ID, klarer man sig med fødselsattest 
og pasfotos. Hvis der indsendes for flere børn, skriv navn bagpå foto. 

• Attest på forældremyndighed (kopi og autoriseret oversættelse til dansk eller 
engelsk) –  dog kun hvis forældrene ikke er gift eller er blevet skilt. 

• Dokumentation omkring din boligsituation 

Skema SG2: 
Skemadel 1 til den forælder/søskende, som søger om opholdstilladelse (ansøger) 
Skemadel 2 til barnet, som har opholdstilladelse (referent) 

Når børn med opholdstilladelse i Danmark søger om at få deres forældre til 
Danmark, skal forældrene selv underskrive begge dele af skemaet, uanset i hvilket 
land de opholder sig (skrives altid under med eget navn + anfør barnets navn). 

4. Hvor skal skema og bilag afleveres henne? 
Skemadel 1 kan afleveres på en dansk ambassade/konsulat i udlandet, hvis 
personen opholder sig i udlandet. Man skal møde op personligt med pas eller 
anden billed-ID og have optaget biometri (fingeraftryk og foto) i forbindelse med 
ansøgningen (dog ikke børn). Hvis der ikke er en dansk ambassade/konsulat i 
landet, kan man ofte bruge et andet lands (fx svensk eller norsk) og møde op der 
med 2 stk pasfoto. Hvis personen allerede er i Danmark (typisk på visumophold), 
kan man indgive begge skemaer samlet  i Danmark.  

Skemadel 2 kan afleveres til US/Borgerservice eller det lokale politi i Danmark. 
Hvis man indgiver det personligt i Borgerservice kan man straks få tjekket efter, om 
det er korrekt udfyldt og alle bilag er med. 

Børn: Hvis den forælder, som har opholdstilladelse i Danmark, har 
forældremyndighed over barnet, kan vedkommende aflevere begge dele af 
skemaet i Danmark. 



ANDRE VIGTIGE INFORMATIONER: 
A: Hvis ansøger har svært ved at komme hen til en dansk repræsentation: 
Familiemedlemmer i Syrien, Eritrea og Somalia kan vente med at afgive biometri til 
de ankommer i Danmark (andre nationaliteter kan også få lov i særlige tilfælde). De 
skal ikke møde op på en dansk repræsentation men kan afvente tilladelsen i 
hjemlandet og blot oplyse til US, hvordan de kan kontaktes, fx lokalt 
telefonnummer. Når tilladelsen er klar, skal de rejse til den repræsentation, de har 
oplyst i skemaet og hente den. Den herboende kan skrive under for ansøger (med 
sit eget navn), dog ikke i de sager, hvor en uledsaget mindreårig søger om at få 
familiemedlemmer hertil. 

Gebyr og klage: 
Det koster normalt et gebyr at søge om familiesammenføring hos US, men det 
gælder ikke hvis den herboende (referenten) har opholdstilladelse som flygtning 
(§7, 8 eller 9b). En klage over et afslag koster heller ikke noget gebyr, og den 
indsendes til: Udlændingenævnet, Adelgade 11-13, 1304 Kbh K /udln@udln.dk  
Der skal dog altid betales et gebyr til ambassaden/konsulatet hvis der gives 
tilladelse, prisen er forskellig i de forskellige lande men ca. 1.500 kr pr. person. 

Hvis ansøger opholder sig i Danmark på visum: 
Den herboende skal påtage sig den fulde forsørgelse i den periode, hvor sagen 
behandles – også lægehjælp. Dog kan det som regel lade sig gøre at føde gratis 
på hospital, og al akut behandling, fx på skadestue, er gratis. 

Oversættelse: 
Alle dokumenter skal oversættes til dansk/engelsk, hvis de ikke allerede er skrevet 
på et af de to sprog. Oversættelsen skal være officiel med stempel (koster ca. 500 
kr for en vielsesattest hos et dansk tolkefirma). Hvis det gøres i Danmark, er det 
dog tilstrækkeligt med et tolkenummer og tolkens underskrift.  
Info til tolken: det er vigtigt, at alt hvad der står, bliver oversat helt præcist. Også 
navne, stempler, datoer osv. 

Dokumenter: 
Aflever altid kun kopier, behold originalerne (medmindre US direkte beder om at se 
originalen). Kopier skal helst være i farve, og tydelige at læse . 

Vielsesattester: 
For syrere og eritreere kræves BÅDE en religiøs og en borgerlig vielsesattest for at 
ægteskabet kan anerkendes. Men hvis den ene (eller ingen af dem) kan skaffes, 
kan man måske få FS pga. samliv*. Efterfølgende kan man så blive gift i DK uden 
at skulle fremvise attest på at man ikke allerede er gift. 

Asylsagen: 
Din ansøgning vil blive sammenholdt med din asylsag. Hvis der er oplysninger eller 
datoer, som ikke stemmer overens, skal du selv gøre opmærksom på det og 
forklare hvorfor. 

Asylvurdering: 
Hvis den herboende fik asyl for flere år siden, vil US vurdere, om han/hun stadig er 
i risiko i hjemlandet. Hvis US mener, at der ikke længere er en risiko, skal man leve 
op til alle de almindelige krav til FS (bla. tilknytningskravet). Det betyder dog ikke, 
at den herboende mister sin opholdstilladelse. 

Søg med det samme!  
Venter man mere end 2 år med at ansøge, gælder andre regler, og allerede efter 
få måneder kan der blive stillet spørgsmål til, hvorfor man har ventet. 

Sagsbehandlingstid: 
Når US har modtaget din ansøgning, får du et brev. Heri står et sagsnummer for 
hver person, der ansøger, og du kan så logge ind på www.nyidanmark.dk og følge 
med i, hvor langt sagen er kommet. Men først når ansøgningen er "fuldt oplyst", 
dvs. at US har alt, hvad de skal bruge, får du brev om at selve sagsbehandlingen 
går i gang, og hvor lang tid du kan forvente der går. Flygtningesager anses for 
'komplicerede' og man skal regne med 10 mdr. fra sagen er fuldt oplyst (juni 2016, 
kan ændre sig). 

Du kan selv sørge for, at sagen går så hurtigt som muligt. Hvis du ikke har udfyldt 
hele skemaet eller ikke har afleveret alle dokumenter, oversættelser osv. med det 
samme eller ikke har forklaret, hvorfor du ikke kan skaffe dem, får du brev om at 
der mangler oplysninger. Der kan gå op til 4 mdr. før det sker. Uanset om en fejl 
skyldes tolken, kommunen eller forglemmelser, vil det forlænge din sag. 

Flybilletter: 
Tidligere betalte den danske stat flybilletterne, når man fik tilladelsen, men det er 
afskaffet. Man skal selv bestille og betale transport til Danmark. Nogle kommuner 
betaler dog for familie til uledsagede mindreårige. Det kan være et stort beløb at 
skaffe, så du kan evt. spørge naboer og venner om de vil give dig et tilskud til 
billetterne. 

Hvor længe gælder en opholdstilladelse? 
Ophold som familiesammenført gælder i 2 år ad gangen. Husk at søge om 
forlængelse i god tid inden den udløber (men tidligst 3 mdr. før den udløber), ellers 
skal du starte helt forfra med ny ansøgning efter evt. nye regler. Forlængelse kan 
kun søges online og koster ikke gebyr, når herboende er flygtning.  

 

 
*) Ægteskab eller samliv: 
Hvis ægteskabet anerkendes, behøver der ikke have været noget samliv. 
Men hvis ægteskabet ikke kan anerkendes, kan man måske få tilladelse 
på grund af fast samliv. I de tilfælde skal man have boet sammen i ca. 18 
mdr på den samme adresse, og det skal kunne dokumenteres på en eller 
anden måde. Men hvis det ikke kan dokumenteres, vil et langt forhold og 
evt. fælles børn i nogle tilfælde være nok.	


