
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der findes forskellige sæt af regler for familiesammenføring i Danmark: 

1) De almindelige, danske regler; 

2) EU-reglerne; 

3) Regler for flygtninge. 
 
Denne folder handler kun om kravene til flygtninge, som er lempeligere, men stadig kan være svære at 
opfylde for nogle.  
____________________________________________________________________________________ 

Hos Refugees Welcome kan vi svare på spørgsmål, hjælpe med at udfylde skemaerne, indsende særlige 
bemærkninger eller indsende klager over afslag. Du kan kontakte os på følgende måder: 
 
• Ring på 50558011 (læg besked, hvis den frivillige rådgiver ikke tager den straks) 
• Skriv en mail til kontakt@refugeeswelcome.dk 
• Kom ind til os alle tirsdage (undtagen helligdage og juli måned) kl. 16-19:  

UNION, Nørre Allé 7, 2200 København N, 2. sal, Members Offices 
• Skriv til os via Facebook (Refugees Welcome, Denmark) 
 

  

Gode råd om familiesammenføring til flygtninge 
 
Er du flygtning i Danmark, og vil du gerne have et familiemedlem hertil? 
Eller er i kontakt med flygtninge, som har brug for hjælp til at ansøge? 
 
Denne pjece forklarer, hvem der har ret til familiesammenføring, og hvilke regler, der gælder. 
 
Also available in English at refugeeswelcome.dk/advice 
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Hvad er "familie"? 
Danmark tolker retten til familieliv stramt, og giver normalt kun ophold til kernefamilie, dvs. far, mor og børn under 
18 år.  
 
Partner: kan enten være en ægtefælle eller en, som man har levet sammen med i et parforhold gennem længere tid. 
 
Børn: skal være egne, biologiske børn eller børn, som er adopterede efter regler som svarer til de danske regler for 
adoption, eller børn af en partner, som søger samtidig. Hvis barnet er over 15 år, stilles der særlige krav. 
 
Forældre: Uledsagede mindreårige flygtninge har ret til at få deres forældre hertil, men voksne kan normalt ikke få 
deres forældre hertil. 
 
Søskende: Uledsagede mindreårige flygtninge har ret til at få deres søskende under 18 år hertil, hvis forældrene også 
kommer hertil. Man kan også få en yngre søskende hertil, hvis man har haft en far/mor-rolle overfor barnet, fordi 
forældrene er døde. Men voksne kan normalt ikke få deres voksne søskende hertil. 
 
 
Hvad har man ret til? 
Flygtninge har ret til at blive genforenet med en kernefamilie, som allerede er etableret. De har ikke nødvendigvis 
ret til at skabe en ny familie og få den hertil. Udgangspunktet er, at Danmark har pligt til at genforene eksisterende 
familier, men kun hvis de ikke kan leve sammen i sikkerhed i andre lande. 
 
Det betyder, at man skal kunne dokumentere følgende: 
 
PARTNER: 
• en gyldig, ægte vielsesattest ELLER samliv som par på fælles bopæl i mindst 18 mdr., 
• at parret har etableret et reelt forhold, ikke blot med det formål at den ene kommer hertil, 
• at ægteskabet er indgået frivilligt og efter begge parters eget ønske (hvis man er i familie med ægtefællen, 

betragtes det som regel som ufrivilligt), 
• at indgåelsen af ægteskabet overholder de danske krav om at begge skal være over 18 år og til stede ved vielsen, 
• at partnerens identitet kan fastslås i form af pas, fødselsattest eller ID-kort (hvis man ikke har et pas eller ikke 

kan fremskaffe et, må man forklare hvorfor).  
 
BØRN: 
• at barnets identitet kan fastslås, og at det er et biologisk barn (fødselsattest og/eller DNA-test) af den herboende 

eller af en partner, der søger samtidig, eller officielt adopteret svarende til danske adoptionsregler, 
• at den herboende eller partneren har forældremyndighed over barnet (alene eller delt). Hvis delt, skal det 

dokumenteres, at der er tilladelse fra den anden forælder til at flytte barnet til Danmark, 
• hvis barnet er over 15 år: at der ikke er andre familiemedlemmer, som kan tage sig af barnet, eller om barnet har 

særlige helbredsproblemer. 
 
 
Om dokumentation: 
• Vielsesattester fra Eritrea anerkendes generelt ikke, og både fra Syrien og Eritrea kræves både en religiøs og en 

civil attest. 
• Der kræves normalt fødselsattester for børn. Alternativt eller supplerende kan der anmodes om DNA-test, som 

kan arrangeres via den nærmeste danske ambassade mens ansøgningen er under behandling. 
• Attester skal i første omgang indsendes som scannet billede, men man kan blive bedt om at aflevere originalen 

senere.  
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Hvis man gifter sig efter ankomsten til Danmark: 
• Hvis man har været kærester før den ene ankom til Danmark, og gifter sig efterfølgende (evt. igen i et andet 

land), fordi man fik afslag pga. ugyldig attest eller for kort samliv, vil man som regel få tilladelse med en ny, 
gyldig attest, især hvis man har bibeholdt kontakten gennem hele perioden. 

• Hvis man ikke har været kærester før den ene ankom til Danmark, risikerer man at få afslag med begrundelsen 
at forholdet er etableret med det formål at få ophold her, selvom vielsen anerkendes. Man skal i hvert fald ikke 
gifte sig under det første besøg. Korrespondance over internettet er ikke tilstrækkeligt for at dokumentere et 
forhold, men kan understøtte fysiske samværsperioder. Det er praktisk umuligt at opnå de sammenhængende 
18 mdr. samliv, da den herboende ikke må være ude af Danmark i så lang en periode.  

• Hvis den anden part allerede har opholdstilladelse i et andet sikkert land, fx EU, vil man ikke være undtaget fra 
kravene i de almindelige, danske regler, uanset om man har kendt hinanden tidligere, medmindre man kan 
bevise at den herboende ikke kan få lov at bo i det andet land (man skal altså først ansøge om 
familiesammenføring i det andet land, og kunne fremvise afslaget). 

 
Om adskillelse af børn og forældre: 
I nogle sager får den herboende tilladelse til at få sit barn hertil, men samtidig afslag til barnets mor/far. Det sker 
med begrundelsen at forældrenes familieliv ikke kan anerkendes, men samtidig anerkender man barnets ret til at 
blive genforenet med sin far/mor. Det stiller familierne i en håbløs situation, hvor de skal vælge, om barnet skal 
vokse op med fx sin far i Danmark eller med sin mor i Etiopien. På grund af visumregler, afstand og økonomi bliver 
barnet reelt adskilt fra samvær med den ene forælder. De sager kræver desværre en lang og sej kamp, og i nogle 
tilfælde må man opgive. 
 
Hvis barnet er over 15 år og bor hos en nær omsorgsperson i hjemlandet, enten den anden forælder eller en tante, 
bedsteforældre el.lign., vil man som regel få afslag.  
 
Hvordan ansøger man? 
På hjemmesiden nyidanmark.dk bliver man via spørgsmål (på dansk eller engelsk) guidet hen til et af de skemaer, 
som vedrører flygtninge – afhængigt af, om det gælder ægtefælle/samlever (evt. samtidig med barn), et barn, som 
ikke ansøger samtidig med en forælder, eller andre familiemedlemmer (fx forældre til uledsaget).  
 
Den ene del udfyldes af den herboende/referencen (den, der allerede har opholdstilladelse i Danmark).  
Den anden del udfyldes af ansøger (den, der gerne vil til Danmark) eller af den herboende for ansøger med en 
fuldmagt, se herunder. Pas på, du ikke kommer til at bytte rundt på de to dele! 
 
Digital ansøgning: Der kræves MitID for at udfylde digitalt, og det er det nemmeste og sikreste. Hvis man ansøger om 
at få en partner hertil, kan partneren selv udfylde sin del af skemaet online, men oftest er det mere smidigt, at den 
herboende udfylder både sin egen del og sin partners del (med en underskreven fuldmagt fra partneren, som kan 
hentes her). Vælger I dette, vil den herboende modtage al kommunikation fra Udlændingestyrelsen via Digital Post. 
 
Papirudgave: ansøgningen kan i stedet printes ud og indgives til Udlændingestyrelsens Borgerservice (bestil tid for 
aflevering). (…) Behold altid selv en kopi af det udfyldte skema og bilagene!  
 
For børn udfylder den herboende altid skemaet på barnets vegne. Hvis et herboende barn omvendt ansøger om at få 
en forælder hertil, udfylder den anden forælder eller en værge skemaet på barnets vegne. 
(…) 
Husk, at der skal vedlægges en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk af alle dokumenter. 
 
Gebyr: Man skal ikke betale gebyr for ansøgninger, der vedrører flygtninge. 
 
De personer, som ansøger om at komme hertil, skal på et tidspunkt møde op personligt med identifikationspapirer 
på den nærmeste danske ambassade (i nogle tilfælde kan svenske/norske ambassader bruges) og have optaget 
biometri (foto og fingeraftryk) og evt. få lavet DNA-test. Når og hvis man får tilladelse, skal der betales et gebyr for 
visum pr. person (ca. 1.500 kr). 
 

https://refugeeswelcome.dk/media/1282/fuldmagt_fs-sager_ansoeger_us_da.pdf
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Hvis du ansøger om familiesammenføring, mens din ægtefælle er i Danmark på visum, vil din ægtefælle kunne blive i 
Danmark, indtil du får en afgørelse. Men hvis det er et andet familiemedlem (fx en forælder) vil et afslag betyde, at 
hun/han vil få indrejseforbud i flere år, og måske slet ikke vil få visum igen. 
 
 
Hvornår kan man ansøge? 
Voksne flygtninge, der har fået tildelt asyl efter §7,3 kan ikke ansøge, før de har haft opholdstilladelse i 1 år og 10 
mdr. Men uledsagede mindreårige med §7,3 kan ansøge straks. Alle voksne flygtninge med ophold efter andre 
paragraffer end 7,3 kan ansøge straks. Hvis man har ophold efter særloven for afghanere eller ukrainere, gælder 
særlige regler – du er velkommen til at kontakte os. 
 
Generelt skal man ansøge hurtigst muligt efter at man har fået asyl. Hvis man ansøger for børn senere end 3 mdr. 
efter, skal man forklare hvorfor det ikke har været muligt tidligere. Jo ældre et barn er, jo sværere bliver det også at 
få tilladelse – især hvis barnet er over 15. 
 
Hvis man ikke har al dokumentation klar, er det alligevel bedre at ansøge straks og fortælle at man vil indsende det 
manglende snarest muligt. Det samme gælder, hvis familien endnu ikke kan komme hen til en dansk ambassade. 
  
 
Særlige spørgsmål i skemaet 
Læs alle spørgsmål og informationer i skemaerne grundigt! Få hjælp fra en tolk, hvis du er i tvivl. 
 
Generelt skal man svare på alle spørgsmål i skemaerne. Hvis man ikke kender svaret eller ikke kan vedlægge 
dokumentation, skal man forklare hvorfor. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, besvares det fx med en skrå streg. 
 
FA1/FA10, spm. 3: For at få ægtefællesammenføring i Danmark kræves det altid, at ægteskabet er indgået frivilligt, 
og ikke arrangeret af andre. Desuden anses ægteskabet automatisk for arrangeret, hvis parterne er i familie (selv 
grandkusine/fætter). I de tilfælde må man forberede sig på at vedlægge særlig dokumentation for at der er tale om 
et frivilligt ægteskab, evt. under en klagesag. 
 
FA1/FA10, spm. 9 + 10-12: For flygtninge, som stadig har beskyttelsesbehov og ikke kan henvises til at bo sammen i 
andre lande, stilles der ikke krav om arbejde, bolig og danskkundskaber. Men udfyld, hvis du er i tvivl. Det kan også 
have betydning for vurderingen af, om et barn har det bedst hos dig eller i hjemlandet. Hvis myndighederne 
efterfølgende skal bede dig svare på disse spørgsmål, vil sagsbehandlingstiden blive længere. 
 
Erklæringen om at man er villig til at forsørge sin partner stilles kun som krav, hvis ægteskabet ikke kan anerkendes 
efter dansk ret. Hvis det anerkendes, er man ifølge dansk lov forpligtet til at forsørge sin ægtefælle. 
 
 
Hvis du får afslag: 
Der er stor risiko for afslag, hvis du er fra Eritrea, Somalia eller andre lande, hvor dokumentation kan være et 
problem. Udlændingenævnet behandler som regel klager på skrift, og man får ikke tildelt en advokat som i asylsager.  
 
Du kan klage til Udlændingenævnet inden 8 uger fra du modtager afslaget. Hvis du ikke er klar med det hele inden 
de 8 uger er gået, så send en kort klage alligevel og skriv, at du indsender flere oplysninger efterfølgende. Tidsfristen 
er meget vigtig. 
 
Hvis du er flygtning, skal der ikke betales gebyr. Men sagsbehandlingstiden er ekstremt lang, for tiden op til 2 år. Det 
kan ofte bedre betale sig at lave en ny ansøgning til Udlændingestyrelsen, hvis der er nye oplysninger i sagen. Hvis 
Udlændingenævnet også giver afslag, kan man prøve at gå videre til domstolene, men det kræver en advokat, og det 
kan koste mange penge. 
 
 
Udgivet marts 2023 af Refugees Welcome, CVR 30774337. refugeeswelcome.dk / REFUGEES.dk 




