
Bekendtgørelse af udlændingeloven1)

Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013, med de ændringer, der følger af § 1,
nr. 1-14, 16, 18 og 19, og § 1, nr. 20 (delvist), i lov nr. 1616 af 26. december 2013, lov nr. 1617 af 26. december 2013, § 1 i lov
nr. 1618 af 26. december 2013, lov nr. 1619 af 26. december 2013, § 44 i lov nr. 1605 af 26. december 2013, lov nr. 85 af 28.
januar 2014, lov nr. 515 af 26. maj 2014, § 1 i lov nr. 516 af 26. maj 2014 og lov nr. 738 af 25. juni 2014.

Den ændring, som følger af § 1, nr. 6, i lov nr. 572 af 31. maj 2010 om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisnings-
regler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddra-
gelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter
indrejse her i landet og opsættende virkning m.v.), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræ-
den af denne ændring fastsættes af justitsministeren, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 572 af 31. maj 2010.2)

De ændringer, som følger af § 1, nr. 15 og 17, § 1, nr. 20 (for så vidt angår § 46 a, stk. 8), og § 1, nr. 21, i lov nr. 1616 af 26.
december 2013 om ændring af udlændingeloven (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomhe-
der, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.) er ikke ind-
arbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af justitsministeren, jf. § 2,
stk. 2, i lov nr. 1616 af 26. december 2013.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 9 j, stk. 5, § 10, stk. 5, § 11 b, § 19, stk. 1, nr. 10, § 22, nr. 5, § 25 a, stk. 2, nr. 2-4,
§ 28, stk. 2, 3 og 5-7, § 30, stk. 3 og 4, § 32, stk. 4-10, § 33, stk. 2, § 33 c, § 48 a, stk. 1, § 49, stk. 1, § 59, stk. 1-10, og § 60,
stk. 1, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 om ændring af udlændingeloven (Ændring
af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne
for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.).

Kapitel 1
Udlændinges indrejse og ophold

§ 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan
uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

§ 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der er til-
sluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan ind-
rejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder fra ind-
rejsen.

Stk. 2. Udlændinge, der er omfattet af de regler, der er
nævnt i stk. 4 (EU-reglerne), men som ikke er statsborgere i
et af de i stk. 1 nævnte lande (tredjelandsstatsborgere), kan
indrejse og opholde sig her i landet i samme tidsrum som de
i stk. 1 nævnte personer. Tredjelandsstatsborgere skal dog
have deres pas eller anden rejselegitimation viseret før ind-
rejsen, medmindre de pågældende er fritaget for visum, jf.
§ 39, stk. 2.

Stk. 3. De begrænsninger, der følger af denne lov, finder
kun anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-regle-
rne, i det omfang det er foreneligt med disse regler.

Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser
til gennemførelse af Den Europæiske Unions regler om vi-
sumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbe-
grænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevæge-
lighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. Ju-
stitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om regi-
streringsbeviser og opholdskort efter § 6. Justitsministeren
kan herved fravige bestemmelserne i denne lov, i det om-
fang det følger af EU-reglerne.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om,
at stk. 1-3 og de i medfør af stk. 4 fastsatte bestemmelser
med de nødvendige ændringer også skal anvendes i forhold
til et tredjeland, der har indgået overenskomst eller et hertil
svarende arrangement om visumfritagelse og om ophævelse
af indrejse- og opholdsbegrænsninger med Den Europæiske
Union eller dens medlemsstater.

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og
deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EU-Tidende 2004, nr. L 229, side 35.
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§ 2 a. Ved Schengenkonventionen forstås i denne lov
konvention af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengen-
aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen
ved de fælles grænser med senere ændringer.

Stk. 2. Ved et Schengenland forstås i denne lov et land,
der er tilsluttet Schengenkonventionen. Bulgarien, Cypern,
Kroatien og Rumænien anses dog ikke for Schengenlande i
forhold til § 2 b, stk. 1-3, §§ 3, 4 og 4 b, § 10, stk. 2, nr. 4,
§ 19, stk. 3 og 4, kapitel 4 a, § 28, stk. 1, nr. 6, § 38, stk. 1-3,
§ 39, stk. 3, 2. pkt., §§ 58 f-58 h og § 59, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Ved Schengengrænsekodeksen forstås i denne lov
forordning om indførelse af en fællesskabskodeks for perso-
ners grænsepassage (Schengengrænsekodeks) med senere
ændringer.

Stk. 4. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)
med senere ændringer gælder her i landet.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte regler om optagelse
af personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der sø-
ger visum til Danmark.

Stk. 6. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveks-
ling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til
kortvarigt ophold (VIS-forordningen) med senere ændringer
gælder her i landet.

Stk. 7. Rådsafgørelsen om adgang til søgning i visumin-
formationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i
medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggel-
se, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre
alvorlige strafbare handlinger gælder her i landet.

Stk. 8. Ved SIS II-forordningen forstås i denne lov forord-
ning om oprettelse, drift og brug af anden generation af
Schengeninformationssystemet (SIS II) med senere ændrin-
ger.

Stk. 9. Ved SIS II forstås i denne lov anden generation af
Schengeninformationssystemet.

§ 2 b. Udlændinge, der har opholdstilladelse i et andet
Schengenland, har ret til at indrejse og opholde sig her i lan-
det i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvor-
ved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i
betragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages den tid,
hvori udlændingen inden for de 180 dage har opholdt sig i
Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har
udstedt opholdstilladelsen. Har udlændingen opholdstilla-
delse i et andet nordisk land, fradrages dog ikke den tid,
hvori udlændingen har haft ophold i de andre nordiske lan-
de.

Stk. 2. Udlændinge, der har visum gyldigt for alle Schen-
genlande, har ret til at indrejse og opholde sig her i landet
inden for visummets gyldighedsperiode. Varigheden af et
sammenhængende ophold eller den samlede varighed af fle-
re på hinanden følgende ophold her i landet må dog ikke
overstige 90 dage inden for en periode på 180 dage, hvorved
perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag tages i be-
tragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages den tid,
hvori udlændingen inden for de 180 dage har opholdt sig i et
andet Schengenland. Har udlændingen opholdt sig i Dan-

mark eller et andet Schengenland med opholdstilladelse el-
ler med visum til ophold af mere end 90 dages varighed be-
grænset til dette Schengenland (langtidsvisum), fradrages
denne tid dog ikke.

Stk. 3. Udlændinge, der har visum til ophold af mere end
90 dages varighed med gyldighed begrænset til et andet
Schengenland (langtidsvisum), har i medfør af Schengen-
konventionens artikel 21 ret til at indrejse og opholde sig her
i landet i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage,
hvorved perioden på 180 dage forud for hver opholdsdag
tages i betragtning. I de nævnte 90 dages ophold fradrages
den tid, hvori udlændingen inden for de 180 dage har op-
holdt sig i Danmark eller et andet Schengenland end det
land, der har udstedt visummet.

Stk. 4. Udlændinge, der har opholdstilladelse eller tilbage-
rejsetilladelse udstedt af et andet Schengenland, eller som
har visum til ophold af mere end 90 dages varighed med
gyldighed begrænset til et andet Schengenland (langtidsvi-
sum), har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Dan-
mark i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 5,
stk. 4, litra a.

§ 3. Udlændinge, der efter regler fastsat i medfør af § 39,
stk. 2, er fritaget for visum, har ret til at indrejse og opholde
sig her i landet i højst 90 dage inden for en periode på
180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver op-
holdsdag tages i betragtning. I de nævnte 90 dages ophold
fradrages den tid, hvori udlændingen inden for de 180 dage
har opholdt sig i Danmark eller et andet Schengenland. Har
udlændingen opholdt sig i Danmark eller et andet Schengen-
land med opholdstilladelse eller med visum til ophold af
mere end 90 dages varighed begrænset til dette Schengen-
land (langtidsvisum), fradrages denne tid dog ikke.

Stk. 2. En udlænding, der er statsborger i et land, som
Danmark forud for Schengenkonventionens ikrafttræden har
indgået en bilateral visumfritagelsesaftale med, har uanset
stk. 1 ret til at indrejse og opholde sig her i landet i overens-
stemmelse med bestemmelserne i aftalen.

Stk. 3. For statsborgere i tredjelande, med hvilke Den
Europæiske Union har indgået aftaler om fritagelse for vi-
sum, finder stk. 1 kun anvendelse i det omfang, det er for-
eneligt med disse aftaler.

§ 3 a. Uanset bestemmelserne i §§ 1-3 skal udlændinge
med indrejseforbud, jf. § 32, have et visum udstedt efter § 4
eller § 4 a for at indrejse og opholde sig i Danmark. Tilsva-
rende gælder for udlændinge, der ikke er omfattet af §§ 1-3.
De i 1. og 2. pkt. nævnte udlændinge må ikke opholde sig
her i landet ud over det tidsrum, der er angivet i det udstedte
visum.

§ 4. Visum udstedes i medfør af visumkodeksens bestem-
melser herom til at gælde indrejse og ophold i alle Schen-
genlande. Visum kan gives til en eller flere indrejser inden
for et nærmere fastsat tidsrum. Varigheden af et sammen-
hængende ophold eller den samlede varighed af flere på hin-
anden følgende ophold i Danmark og de andre Schengenlan-
de må dog ikke overstige 90 dage inden for en periode på
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180 dage, hvorved perioden på 180 dage forud for hver op-
holdsdag tages i betragtning, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ophold i Danmark eller et andet Schengenland på
baggrund af opholdstilladelse eller med visum til ophold af
mere end 90 dages varighed begrænset til dette Schengen-
land (langtidsvisum) medregnes ikke ved beregningen af de
90 dages ophold, der fremgår af stk. 1.

§ 4 a. Uanset bestemmelserne i §§ 3-4 kan der i særlige
tilfælde udstedes visum, der begrænses til kun at gælde ind-
rejse og ophold i Danmark.

Stk. 2. Der kan i medfør af Schengenkonventionens arti-
kel 18 udstedes visum til længerevarende ophold med gyl-
dighed begrænset til Danmark (langtidsvisum), dog højst
med en gyldighedsperiode på 1 år, til en udlænding, der er
meddelt opholdstilladelse efter § 8, § 9, § 9 a, stk. 2, § 9 c,
stk. 1, § 9 d, § 9 f eller §§ 9 i-9 n, med henblik på at udlæn-
dingen kan indrejse her i landet og få udstedt et opholdskort
med biometriske kendetegn.

§ 4 b. En udlænding, der har opholdt sig i Danmark eller
et andet Schengenland i medfør af §§ 2-3 a, kan i særlige til-
fælde få forlænget sin ret til ophold her i landet.

§ 4 c. En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i 5
år, hvis udlændingen efter indrejsen uden fornøden tilladelse
opholder sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud
over det tidsrum, der er angivet i det udstedte visum. Perio-
den udgør 3 år, hvis opholdet varer op til en måned ud over
det angivne tidsrum.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udlændingen
godtgør, at overskridelsen af det tidsrum, der er angivet i det
udstedte visum, skyldes omstændigheder, der ikke kan læg-
ges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske
særlige grunde, herunder hvis en afskæring af udlændingens
muligheder for at få visum vil udgøre en åbenbart uforholds-
mæssig reaktion i forhold til udlændingens overskridelse af
det udstedte visums gyldighed.

Stk. 3. En udlænding kan ikke få visum efter § 4, stk. 1, i
5 år, hvis udlændingen efter indrejsen
1) udvises efter kapitel 4,
2) indgiver ansøgning om asyl her i landet eller i et andet

Schengenland, jf. dog stk. 6, eller
3) indgiver ansøgning om opholdstilladelse på andet

grundlag, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Stk. 3, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis

1) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9,
stk. 1, nr. 1 eller 2,

2) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c,
stk. 1, på grundlag af en sådan familiemæssig tilknyt-
ning, der er nævnt i § 9, stk. 1, nr. 1 eller 2,

3) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 i,
stk. 1, med henblik på at studere,

4) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 c,
stk. 4,

5) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 a,
stk. 2, nr. 1-4 eller 6,

6) udlændingen efter indgivelsen af ansøgningen om op-
holdstilladelse udrejser af Schengenlandene i overens-
stemmelse med det udstedte visums gyldighed eller

7) hensyn af humanitær karakter afgørende taler derimod.
Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis der er bestemte

grunde til at antage, at det afgørende formål med ansøgnin-
gen er at forlænge opholdet her i landet, og det er åbenbart,
at ansøgningen ikke kan føre til meddelelse af opholdstilla-
delse.

Stk. 6. Stk. 3, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis udlæn-
dingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7
her i landet og medvirker til sagens oplysning, jf. § 40,
stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøg-
ningen selv udrejser eller medvirker til udrejsen uden ugrun-
det ophold.

§ 4 d. Udlændingestyrelsen kan forhåndsgodkende en
virksomhed i Danmark med henblik på at modtage forret-
ningsbesøg af udlændinge fra visumpligtige lande.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen skal træffe afgørelse om at
inddrage en forhåndsgodkendelse meddelt efter stk. 1, hvis
godkendelsen er opnået ved svig, eller hvis betingelserne for
godkendelsen ikke længere er til stede. Udlændingestyrelsen
kan endvidere træffe afgørelse om at inddrage en forhånds-
godkendelse meddelt efter stk. 1, hvis vilkårene for godken-
delsen ikke overholdes.

Stk. 3. En dansk diplomatisk eller konsulær repræsenta-
tion i udlandet, som er bemyndiget til at træffe afgørelse
vedrørende ansøgninger om visum, jf. § 47, stk. 2, kan ak-
kreditere en virksomhed i udlandet med henblik på at give
visumpligtige udlændinge med fast tilknytning til virksom-
heden mulighed for at gennemføre forretningsbesøg i Dan-
mark.

Stk. 4. En dansk diplomatisk eller konsulær repræsenta-
tion i udlandet, som har akkrediteret en virksomhed i udlan-
det efter stk. 3, skal træffe afgørelse om at inddrage akkre-
diteringen, hvis denne er opnået ved svig, eller hvis betin-
gelserne herfor ikke længere er til stede. Den danske diplo-
matiske eller konsulære repræsentation i udlandet kan end-
videre træffe afgørelse om at inddrage en akkreditering
meddelt efter stk. 3, hvis vilkårene herfor ikke overholdes.

§ 5. Udlændinge, der ikke efter §§ 1-3 a og 4 b har ret til
at opholde sig her i landet, må kun opholde sig her i landet,
hvis de har opholdstilladelse.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at børn
under 18 år, der har fast ophold hos forældremyndighedens
indehaver, er fritaget for opholdstilladelse.

§ 6. Efter ansøgning udstedes der registreringsbevis eller
opholdskort til udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne,
jf. § 2, stk. 4 og 5.

§ 7. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en ud-
lænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonven-
tionen af 28. juli 1951.

Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en
udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit
hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur
eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller
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straf. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en
ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan nægtes, hvis
udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land,
eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land,
hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse.

§ 8. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlæn-
dinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forene-
de Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende
international aftale, og som er omfattet af flygtningekonven-
tionen af 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter
ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer
hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som ved en
tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive
underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdi-
gende behandling eller straf, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde gives der
efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kom-
mer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som må
antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå op-
holdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser,
såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere.

Stk. 4. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles op-
holdstilladelse efter stk. 1-3, skal der lægges vægt på, i hvil-
ket omfang genbosætning her i landet må forventes at inde-
bære en varig forbedring af den pågældendes livssituation.
Vurderingen skal foretages på baggrund af udlændingens
behov og forventninger sammenholdt med de vilkår, som
det danske samfund kan tilbyde. Der skal endvidere lægges
vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særli-
ge grunde taler derimod.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 skal, medmindre
særlige grunde taler derimod, betinges af, at udlændingen
medvirker til en særlig sundhedsundersøgelse og giver sam-
tykke til, at helbredsoplysningerne videregives til Udlændin-
gestyrelsen og til kommunalbestyrelsen for den kommune,
hvortil udlændingen visiteres, samt underskriver en erklæ-
ring vedrørende vilkår for genbosætning i Danmark.

Stk. 6. Justitsministeren bestemmer den overordnede for-
deling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse ef-
ter stk. 1-3.

§ 9. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
1) en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl

i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varig-
hed med en i Danmark fastboende person over 24 år,
der
a) har dansk indfødsret,
b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
d) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i lan-

det i mere end de sidste 3 år,
2) et ugift mindreårigt barn under 15 år af en i Danmark

fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet
bor hos forældremyndighedens indehaver og ikke gen-
nem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie,
og når den i Danmark fastboende person

a) har dansk indfødsret,
b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
d) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholds-

tilladelse med mulighed for varigt ophold,
3) en mindreårig udlænding med henblik på ophold hos en

anden i Danmark fastboende person end forældremyn-
dighedens indehaver, når opholdstilladelsen gives med
henblik på adoption, ophold som led i et plejeforhold
eller, hvis særlige grunde taler derfor, ophold hos bar-
nets nærmeste familie, og når den i Danmark fastboen-
de person
a) har dansk indfødsret,
b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
d) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholds-

tilladelse med mulighed for varigt ophold.
Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal betinges

af, at ansøgeren og den herboende person underskriver en
erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i an-
søgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns
danskuddannelse og integration i det danske samfund.

Stk. 3. Opholdstilladelse til en samlever efter stk. 1, nr. 1,
skal betinges af, at den herboende person påtager sig at for-
sørge ansøgeren. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1-3, kan,
såfremt helt særlige grunde taler derfor, betinges af, at den
herboende person dokumenterer at kunne forsørge ansøge-
ren.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmin-
dre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens
enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboen-
de person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, stiller
økonomisk sikkerhed for 50.000 kr. til dækning af eventuel-
le fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv
socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren, jf. stk. 23.
Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den økono-
miske sikkerhed. Det angivne beløb er fastsat i 2012-niveau
og reguleres fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar ef-
ter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregulerings-
procent.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmin-
dre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens
enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at den herboen-
de person i 3 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ik-
ke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal
endvidere, medmindre ganske særlige grunde, herunder hen-
synet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges
af, at ansøgeren og den herboende person ikke modtager
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven,
i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstil-
ladelse. 1. og 2. pkt. omfatter dog ikke hjælp i form af en-
keltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der
ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må
sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmin-
dre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed,
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taler derimod, betinges af, at den herboende person godtgør
at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 27.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra a, når den
herboende person ikke har haft dansk indfødsret i 26 år, og
efter stk. 1, nr. 1, litra b-d, kan, medmindre ganske særlige
grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler deri-
mod, kun gives, såfremt ægtefællernes eller samlevernes
samlede tilknytning til Danmark er større end ægtefællernes
eller samlevernes samlede tilknytning til et andet land. Her-
boende personer med dansk indfødsret, der er adopteret fra
udlandet inden det fyldte 6. år, og som senest i forbindelse
med adoptionen har erhvervet dansk indfødsret, anses for at
have haft dansk indfødsret fra fødslen.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke, med-
mindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til famili-
ens enhed, afgørende taler derfor, gives, såfremt det må an-
ses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået eller samlivsfor-
holdet er etableret efter begge parters eget ønske. Er ægte-
skabet indgået eller er samlivsforholdet etableret mellem
nærtbeslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det,
medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens
enhed, taler derimod, for tvivlsomt, om ægteskabet er indgå-
et eller samlivsforholdet er etableret efter begge parters eget
ønske.

Stk. 9. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke gives,
såfremt der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende
formål med ægteskabets indgåelse eller etableringen af sam-
livsforholdet er at opnå opholdstilladelse.

Stk. 10. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmin-
dre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens
enhed, taler derfor, ikke gives, såfremt den herboende per-
son inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgø-
relsen for et eller flere forhold begået mod en ægtefælle eller
samlever ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget
frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer
eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertræ-
delse, der ville have medført en straf af denne karakter, for
overtrædelse af straffelovens §§ 213, 216 eller 217, §§ 224
eller 225, jf. §§ 216 eller 217, eller § 228, § 229, stk. 1,
§§ 237, 244-246, 250, 260, 261, 262 a eller 266.

Stk. 11. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan ikke gi-
ves, såfremt ansøgning herom er indgivet samtidig med en
ansøgning fra ansøgerens barn om opholdstilladelse efter
stk. 1, nr. 2, hvorpå der meddeles afslag efter stk. 19. Dette
gælder dog ikke, hvis ansøgerens barn kan henvises til at ta-
ge ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet
til barnets tarv ikke taler derimod, eller hvis ganske særlige
grunde, herunder hensynet til familiens enhed, i øvrigt taler
derimod.

Stk. 12. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra d, kan,
medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til fa-
miliens enhed, taler derimod, kun gives, såfremt den herbo-
ende person
1) ikke er idømt ubetinget straf af mindst 1 år og 6 måne-

ders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der in-
debærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for
en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af
denne varighed,

2) ikke er idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fæng-
sel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13,

3) ikke har forfalden gæld til det offentlige, medmindre
der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalingen
af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr.,

4) ikke i de sidste 3 år forud for ansøgningen om opholds-
tilladelse har modtaget offentlig hjælp efter lov om ak-
tiv socialpolitik eller integrationsloven bortset fra hjælp
i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig
størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, el-
ler ydelser, der må sidestilles med løn eller pension el-
ler træder i stedet herfor,

5) har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en
danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau og,

6) har været under uddannelse eller i ordinær beskæftigel-
se eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i
mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgnin-
gen om opholdstilladelse, jf. § 11, stk. 3, nr. 8, og fort-
sat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller
være under uddannelse på tidspunktet, hvor opholdstil-
ladelse vil kunne meddeles.

Stk. 13. Er den herboende person meddelt tidsubegrænset
opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, eller efter § 11, stk. 10 og
11 eller 14 og 15, anses betingelserne i stk. 12, nr. 1-6, for
opfyldt.

Stk. 14. Har den herboende person nået folkepensionsal-
deren eller fået tildelt førtidspension, anses betingelserne i
stk. 12, nr. 6, for opfyldt. Hvis en herboende person over 18
år har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund
af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, anses betingel-
serne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt på tilsvarende vilkår, som
den herboende efter § 11, stk. 11, ville kunne opnå tidsube-
grænset opholdstilladelse.

Stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, såfremt
væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende
person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
eller integrationsloven, i tiden indtil ansøgeren meddeles
tidsubegrænset opholdstilladelse. 1. pkt. omfatter dog ikke
hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæs-
sig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller
ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder
i stedet herfor. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan end-
videre, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af,
at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig
af rimelig størrelse, jf. stk. 27.

Stk. 16. Hvis barnet og en af barnets forældre er bosidden-
de i hjemlandet eller et andet land, og barnet er over 6 år,
kan opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kun gives, hvis bar-
net har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning
til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration
her i landet. Ved vurderingen efter 1. pkt. skal der lægges
vægt på barnets og begge forældres forhold. 1. og 2. pkt.
gælder ikke, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet
til familiens enhed, taler derimod, eller hvis ansøgningen
indgives, senest 2 år efter at den herboende forælder opfyl-
der betingelserne i stk. 1, nr. 2. Fristen på 2 år regnes tidligst
fra barnets fyldte 6. år. 1. og 2. pkt. gælder endvidere ikke,
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hvis den herboende forælder ved udløbet af fristen på 2 år er
forhindret i at opnå opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, til
barnet, herunder som følge af tvist om forældremyndighe-
den over barnet, eller som følge af at barnets opholdssted ik-
ke kendes, og hvis den herboende forælder efter forhindrin-
gens ophør søger at opnå opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2,
til barnet uden unødigt ophold.

Stk. 17. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan i tilfælde,
hvor ansøgeren tidligere har haft opholdstilladelse efter
stk. 1, nr. 2, som er bortfaldet efter § 17, kun gives, såfremt
hensynet til ansøgerens tarv taler derfor. Ved denne vurde-
ring skal barnets opvækst og familiemæssige og sociale net-
værk her i landet tillægges særlig vægt. Hvis opholdstilla-
delsen efter stk. 1, nr. 2, er bortfaldet, som følge af at barnet
imod sin vilje har opholdt sig uden for landet på genopdra-
gelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning
for skolegang og integration, skal dette også tillægges særlig
vægt ved vurderingen af hensynet til barnets tarv.

Stk. 18. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan ikke gi-
ves, såfremt dette åbenbart vil stride mod ansøgerens tarv,
jf. stk. 28.

Stk. 19. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, medmin-
dre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens
enhed, taler derfor, ikke gives, såfremt den i Danmark fast-
boende person eller dennes ægtefælle eller samlever inden
for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for
et eller flere forhold begået mod et eller flere mindreårige
børn ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget fri-
hedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer el-
ler giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertræ-
delse, der ville have medført en straf af denne karakter, for
overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 eller 3, jf. stk. 1,
§§ 213, 215-219, 222 eller 223, §§ 224 eller 225, jf.
§§ 216-219, 222 eller 223, eller § 228, § 229, stk. 1, §§ 230,
232, 235, 237, 244-246, 250, 260, 261, § 262 a, stk. 2, eller
§ 266.

Stk. 20. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, skal, når op-
holdstilladelsen gives som led i et plejeforhold eller med
henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, betinges af,
at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren,
og at den herboende person ikke modtager hjælp efter lov
om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, i tiden indtil
ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. 1.
pkt. omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser
af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relate-
ret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn
eller pension eller træder i stedet herfor. Opholdstilladelse
efter stk. 1, nr. 3, skal, når opholdstilladelsen gives med
henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, endvidere
betinges af, at den herboende person godtgør at råde over
sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 27.

Stk. 21. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, har fået fastsat en
udrejsefrist eller har en anden ansøgning om opholdstilladel-

se under behandling, kan ansøgning om opholdstilladelse ef-
ter stk. 1 kun indgives her i landet, hvis Danmarks internati-
onale forpligtelser kan tilsige det. En ansøgning om forlæn-
gelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1, skal
indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses
for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.

Stk. 22. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herbo-
ende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøge-
ren, og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv
socialpolitik eller integrationsloven, skal kommunen kræve
betaling for hjælpen hos garanten. 1. pkt. finder ikke anven-
delse for offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik og integrationsloven, som ydes ansøgeren, efter
at den pågældende er meddelt tidsubegrænset opholdstilla-
delse eller en ny opholdstilladelse på et andet grundlag.

Stk. 23. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herbo-
ende person har skullet stille økonomisk sikkerhed, jf. stk. 4,
og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik eller integrationsloven, skal restanceinddrivelses-
myndigheden tvangsinddrive det beløb, der er stillet til sik-
kerhed, som betaling for hjælpen. Stk. 22, 2. pkt., finder til-
svarende anvendelse.

Stk. 24. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra den
herboende person og ansøgeren afgive en udtalelse til Ud-
lændingestyrelsen til brug for behandlingen af en sag efter
stk. 1 om de af kommunalbestyrelsen bekendte forhold ved-
rørende den herboende person og ansøgeren, som kommu-
nalbestyrelsen skønner vil være af betydning for afgørelsen
af sagen.

Stk. 25. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning
fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, i hvilket omfang
den herboende person eller ansøgeren inden for en i anmod-
ningen nærmere angiven periode har modtaget hjælp efter
lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf. stk. 5,
stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.

Stk. 26. Kommunalbestyrelsen indberetter til Udlændin-
gestyrelsen, hvis udlændingen eller den herboende person
modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integra-
tionsloven, og om omfanget af sådan hjælp, jf. stk. 5,
stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt. Kommunalbe-
styrelsens videregivelse af oplysninger efter 1. pkt. kan ske
uden samtykke. 1. og 2. pkt. finder kun anvendelse, hvis op-
holdstilladelsen er betinget af, at udlændingen og den herbo-
ende person ikke modtager hjælp efter lov om aktiv social-
politik eller integrationsloven, jf. stk. 5, 1. og 2. pkt., og
stk. 15, 1. pkt.

Stk. 27. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning
fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om den herboende per-
sons boligforhold, herunder antallet af beboelsesrum og be-
boere i boligen. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke
fra den herboende person til brug for sin udtalelse efter 1.
pkt. samkøre Det Fælleskommunale Persondatasystem med
Bygnings- og Boligregistret (BBR) med det formål at tilve-
jebringe oplysning om antallet af beboelsesrum i boligen og
antallet af beboere, der er tilmeldt den pågældende adresse.
Justitsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår det
kan anses for godtgjort, at den herboende person råder over
sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 6, stk. 15, 2. pkt.,
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og stk. 20, 2. pkt., og om kommunalbestyrelsens udtalelse
efter 1. pkt.

Stk. 28. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning
fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt medde-
lelse af opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, åbenbart vil stri-
de mod ansøgerens tarv, jf. stk. 18. Kommunalbestyrelsens
udtalelse afgives uden samtykke fra den eller de personer,
som udtalelsen angår.

Stk. 29. Det beløb, der er angivet i stk. 12, nr. 3, er fastsat
i 2011-niveau og reguleres fra og med 2012 en gang årligt
den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en
satsreguleringsprocent.

Stk. 30. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmin-
dre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed,
afgørende taler derimod, betinges af, at udlændingen består
en af justitsministeren etableret danskprøve på A1-niveau
eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere ni-
veau. Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tids-
punktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller,
hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet,
fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Det
påhviler udlændingen at fremlægge dokumentation herfor.
Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden
6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter
udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspen-
deres de nævnte frister efter ansøgning herom med en perio-
de svarende til varigheden af det lovlige forfald.

Stk. 31. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning ned-
sætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 20.000 kr.,
jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstil-
ladelse efter stk. 1, nr. 1, inden for den frist, der er nævnt i
stk. 30, har bestået danskprøven på A1-niveau, jf. stk. 30, el-
ler en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere ni-
veau.

Stk. 32. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning ned-
sætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 10.000 kr.,
jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstil-
ladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en af justitsministeren
etableret danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprø-
ve på tilsvarende eller højere niveau. Prøven skal være be-
stået senest 15 måneder fra tidspunktet for udlændingens til-
melding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede
har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af op-
holdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Hvis udlændingen har af-
lagt, men ikke bestået prøven inden fristen på 15 måneder,
kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fri-
sten på 15 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de
nævnte frister efter ansøgning herom med en periode sva-
rende til varigheden af det lovlige forfald.

Stk. 33. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning ned-
sætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 10.000 kr.,
jf. dog stk. 34, når en udlænding, der er meddelt opholdstil-
ladelse efter stk. 1, nr. 1, har bestået en afsluttende prøve i
dansk, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændin-
ge m.fl.

Stk. 34. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed efter
stk. 31-33 kan alene ske i et sådant omfang, at den økonomi-
ske sikkerhed udgør mindst 10.000 kr.

Stk. 35. Udlændingen skal ved tilmelding til danskprøven
på A1-niveau, jf. stk. 30, og ved tilmelding til danskprøven
på A2-niveau, jf. stk. 32, betale et gebyr på 2.400 kr. Hvis
udlændingen ikke betaler gebyr, kan udlændingen ikke del-
tage i prøverne. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis udlændingen
er omfattet af EU-reglerne.

Stk. 36. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med
børne- og undervisningsministeren regler om danskprøven
på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau, jf. stk. 30 og
32, herunder regler om lovligt forfald, hvornår prøverne an-
ses for bestået, udpegning af prøveafholdere, betingelser for
at deltage i prøverne, opkrævning af gebyr for at deltage i
prøverne, prøvernes indhold og gennemførelse, klagemulig-
heder, klagefrister og prøver, der kan træde i stedet for
danskprøven på A1-niveau og danskprøven på A2-niveau.

Stk. 37. Beløbene, der er angivet i stk. 31-35, er fastsat i
2012-niveau og reguleres fra og med 2013 én gang årligt
den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en
satsreguleringsprocent.

§ 9 a. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding på
grundlag af beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirk-
somhed, jf. stk. 2.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding,
1) der på baggrund af et af beskæftigelsesministeren fast-

sat pointsystem mindst har opnået et bestemt antal po-
int (greencardordningen), jf. stk. 6,

2) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse in-
den for et fagområde, hvor der er mangel på kvalifice-
ret arbejdskraft (positivlisten),

3) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse in-
den for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en
årlig aflønning på et af beskæftigelsesministeren fastsat
mindstebeløb (beløbsordningen),

4) der er ansat i en international koncern med afdeling i
Danmark (koncernopholdstilladelse),

5) hvis opholdstilladelse efter §§ 7-9, 9 b-9 e, 9 m eller
9 n nægtes forlænget efter § 11, stk. 2, jf. § 19, stk. 1,
eller inddrages efter § 19, stk. 1, når udlændingen er i
et fast ansættelsesforhold af længere varighed eller
gennem en længere periode har drevet selvstændig er-
hvervsvirksomhed og beskæftigelsesmæssige eller er-
hvervsmæssige hensyn taler derfor (arbejdsmarkeds-
tilknytning), eller

6) hvis væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervs-
mæssige hensyn i øvrigt taler for at imødekomme an-
søgningen.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 2 skal betinges af, at
udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse
som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ik-
ke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Opholds-
tilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal endvidere betinges af, at ud-
lændingens forsørgelse og forsørgelsen af personer, der
meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig til-
knytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler det
første år af opholdet her i landet.
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Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4
og 6, kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har
lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i
medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse ef-
ter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler
herimod. En udlænding, som har fået tillagt en anden ansøg-
ning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn
til udrejsefristen, kan også, medmindre særlige grunde taler
herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter
stk. 2, nr. 1-4 og 6. Hvis udlændingen ikke har lovligt op-
hold eller har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om
opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-4 og 6, ikke indgives her
i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5,
kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i
landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5,
der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig
afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af
udlændingens opholdstilladelse efter §§ 7-9, §§ 9 b-9 e, 9 m
eller 9 n afvises. En ansøgning om forlængelse af en op-
holdstilladelse, der er meddelt efter stk. 2, skal indgives før
tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have
lovligt ophold, jf. 1. pkt.

Stk. 5. Det regionale beskæftigelsesråd afgiver efter an-
modning fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering en
udtalelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 2, nr. 2-6, er op-
fyldt. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om en greencardordning, herunder pointsystemet.

Stk. 7. En udlænding, der har opholdstilladelse efter
stk. 2, nr. 2-4 eller 6, og som har indgået aftale eller fået til-
bud om et nyt ansættelsesforhold, kan efter indgivelse af an-
søgning om opholdstilladelse i medfør af det nye ansættel-
sesforhold opholde sig her i landet og arbejde i tiden, indtil
der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles op-
holdstilladelse. Ansøgning om ny opholdstilladelse skal ind-
gives senest på det tidspunkt, hvor udlændingen påbegynder
nyt arbejde.

Stk. 8. En udlænding, der har opholdstilladelse efter
stk. 2, nr. 2 eller 3, og som bliver uforskyldt ledig, kan gives
opholdstilladelse i op til 6 måneder fra ansættelsens ophør
med henblik på at søge nyt arbejde. Udlændingen skal, se-
nest umiddelbart efter at udlændingens ansættelsesforhold er
ophørt, indgive ansøgning herom. Stk. 3 og 7 finder tilsva-
rende anvendelse.

Stk. 9. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, kan forlæn-
ges, hvis udlændingen
1) er i fast beskæftigelse af et vist omfang på tidspunktet

for afgørelse om forlængelse eller
2) har været i fast beskæftigelse af et vist omfang og er

blevet uforskyldt ledig i indtil 3 måneder før tidspunk-
tet for indgivelse af ansøgning om forlængelse.

Stk. 10. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, kan forlæn-
ges, uanset at fagområdet på tidspunktet for afgørelse om
forlængelse ikke er omfattet af positivlisten, hvis udlændin-
gen er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for med-
delelse af opholdstilladelsen.

Stk. 11. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 3, kan forlæn-
ges, uanset at den årlige aflønning ikke opfylder mindstebe-

løbet på tidspunktet for afgørelse om forlængelse, hvis ud-
lændingen er i samme ansættelsesforhold og den årlige af-
lønning fortsat opfylder den beløbsgrænse, som lå til grund
for meddelelse af opholdstilladelsen.

§ 9 b. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding, der uden for de i § 7, stk. 1 og 2, nævnte til-
fælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn
af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme
ansøgningen.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives af udlændinge, der opholder sig her i landet, og
som er registrerede som asylansøgere efter § 48 e, stk. 2.
Ved behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse ef-
ter stk. 1 kan Justitsministeriet uden ansøgerens samtykke
indhente de akter, der er indgået i sagen om opholdstilladel-
se til ansøgeren efter § 7, fra Udlændingestyrelsen eller
Flygtningenævnet samt indhente helbredsoplysninger om
ansøgeren fra indkvarteringsoperatøren og Udlændingesty-
relsen.

Stk. 3. Helbredsbetinget opholdstilladelse efter stk. 1 er
betinget af, at udlændingen fremlægger nødvendig doku-
mentation for sine helbredsforhold.

§ 9 c. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding, hvis ganske særlige grunde, herunder hensy-
net til familiens enhed og, hvis udlændingen er under 18 år,
hensynet til barnets tarv, taler derfor. Medmindre særlige
grunde, herunder hensynet til familiens enhed og, hvis ud-
lændingen er under 18 år, hensynet til barnets tarv, taler der-
imod, betinges opholdstilladelse efter 1. pkt. som følge af en
familiemæssig tilknytning til en herboende person af, at de i
§ 9, stk. 2-20 og 30, nævnte betingelser er opfyldt. Bestem-
melserne i § 9, stk. 22-29 og 31-37, finder tilsvarende an-
vendelse.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding, der er meddelt afslag på en ansøgning om op-
holdstilladelse efter § 7, hvis
1) udsendelse af udlændingen, jf. § 30, ikke har været mu-

lig i mindst 18 måneder,
2) udlændingen har medvirket ved udsendelsesbestræbel-

serne i sammenhængende 18 måneder, og
3) udsendelse efter de foreliggende oplysninger for tiden

må anses for udsigtsløs.
Stk. 3. Der kan gives opholdstilladelse til:

1) En uledsaget udlænding under 18 år, der har indgivet
ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, hvis der efter
det, som er oplyst om udlændingens personlige forhold,
er særlige grunde til at antage, at udlændingen ikke bør
gennemgå en asylsagsbehandling, og hvis der er grund
til at antage, at udlændingen ved en tilbagevenden til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland vil være
uden familiemæssigt netværk eller uden mulighed for
ophold på et modtage- og omsorgscenter og dermed vil
blive stillet i en reel nødsituation. Opholdstilladelsen
kan ikke forlænges ud over udlændingens fyldte 18. år.

2) En uledsaget udlænding under 18 år, der er meddelt af-
slag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7,
hvis der er grund til at antage, at udlændingen ved en
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tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholds-
land vil være uden familiemæssigt netværk eller uden
mulighed for ophold på et modtage- og omsorgscenter
og dermed vil blive stillet i en reel nødsituation. Op-
holdstilladelsen kan ikke forlænges ud over udlændin-
gens fyldte 18. år.

Stk. 4. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding, der udøver litterær virksomhed m.v., og som
af en kommunalbestyrelse har fået tilbud om ophold i kom-
munen som led i kommunens medlemskab af en internatio-
nal organisation, der er godkendt af kulturministeren efter
samråd med justitsministeren.

Stk. 5. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding,
hvis tilstedeværelse her i landet er påkrævet af efterforsk-
nings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn. Opholdstilla-
delsen kan ikke forlænges ud over den periode, hvori efter-
forskningen eller retsforfølgningen pågår.

Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 4
kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt
ophold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør
af EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter
§§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler heri-
mod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, har fået
fastsat en udrejsefrist eller har en anden ansøgning om op-
holdstilladelse under behandling, kan ansøgning efter stk. 4
ikke indgives her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse
efter stk. 1 kan i sådanne tilfælde kun indgives, hvis Dan-
marks internationale forpligtelser kan tilsige det. En ansøg-
ning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt
efter stk. 1 eller 4, skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 4 skal betinges af, at
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen
tilbydes ophold, påtager sig at forsørge udlændingen og den-
nes eventuelle familie under opholdet i kommunen, og at
udlændingen underskriver en erklæring om anerkendelse af
de grundlæggende værdier i det danske samfund.

§ 9 d. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en
udlænding, som tidligere har haft dansk indfødsret, medmin-
dre udlændingens danske indfødsret er frakendt ved dom ef-
ter § 8 A eller § 8 B i lov om dansk indfødsret.

§ 9 e. Der kan gives opholdstilladelse til en udlænding fra
Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien, der
har eller har haft opholdstilladelse i medfør af lov om mid-
lertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i
Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven), eller
som på grundlag af en ansøgning om opholdstilladelse efter
§ 7 indgivet inden den 30. april 1999 er eller har været regi-
streret som asylansøger efter reglerne i § 48 e, stk. 2, så-
fremt udlændingen må antages at have behov for midlertidig
beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives af udlændinge, der opholder sig her i landet.

§ 9 f. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
1) en udlænding, der her i landet skal virke som religiøs

forkynder,

2) en udlænding, der her i landet skal virke som missio-
nær, eller

3) en udlænding, der her i landet skal virke inden for et re-
ligiøst ordenssamfund.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at
udlændingen godtgør at have tilknytning til folkekirken eller
et anerkendt eller godkendt trossamfund her i landet. Med-
delelse af opholdstilladelse efter stk. 1 er betinget af, at an-
tallet af udlændinge med opholdstilladelse efter stk. 1 inden
for trossamfundet står i rimeligt forhold til trossamfundets
størrelse.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at
udlændingen godtgør at have en relevant baggrund eller ud-
dannelse for at virke som religiøs forkynder eller missionær
eller inden for et religiøst ordenssamfund.

Stk. 4. 3) Forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 skal
betinges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen
af opholdstilladelsen har bestået en prøve i dansk på A1-mi-
nus-niveau, jf. bekendtgørelse nr. 831 af 24. juni 2010 om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og danske
samfundsforhold. Justitsministeren fastsætter regler om prø-
ven, herunder regler om, hvornår prøven anses for bestået,
frist for aflæggelse og beståelse af prøven, om udpegning af
prøveafholdere, betingelser for at deltage i prøven, opkræv-
ning af gebyr for at deltage i prøven, klagefrister og prøvens
indhold og gennemførelse m.v.

Stk. 5. Hvis ansøgeren som led i sit virke foretager eller
vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, skal
forlængelse af opholdstilladelse efter stk. 1 endvidere betin-
ges af, at ansøgeren inden 6 måneder efter meddelelsen af
opholdstilladelsen har gennemført et undervisningsforløb
om dansk familieret. Det påhviler ansøgeren at fremlægge
dokumentation herfor. Fristen på 6 måneder kan efter ansøg-
ning forlænges ved lovligt forfald.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at
udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse
som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ik-
ke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet
her i landet.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke meddeles,
hvis der er grund til at antage, at udlændingen vil udgøre en
trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden,
sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter.

Stk. 8. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, har fået fastsat en
udrejsefrist eller har en anden ansøgning om opholdstilladel-
se under behandling, kan ansøgning om opholdstilladelse ef-
ter stk. 1 ikke indgives her i landet. En ansøgning om for-
længelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1,
skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan
anses for at have lovligt ophold, jf. 1. pkt.

§ 9 g. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at en an-
søgning, der indgives til Udlændingestyrelsen i henhold til
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denne lov eller bekendtgørelse om udlændinges adgang her
til landet, skal indgives ved anvendelse af et ansøgningsske-
ma eller en digital ansøgningsløsning, som Udlændingesty-
relsen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Justitsmini-
steren kan i den forbindelse fastsætte regler om afvisning af
ansøgninger, der ikke indgives på den i 1. pkt. angivne må-
de. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om,
hvornår en digital ansøgning anses for at være kommet
frem.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,
at en ansøgning, der indgives til Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering i henhold til denne lov eller bekendtgørelse
om udlændinges adgang her til landet, skal indgives ved an-
vendelse af en digital ansøgningsløsning, som Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering stiller til rådighed (digital selv-
betjening). Beskæftigelsesministeren kan i den forbindelse
fastsætte regler om afvisning af ansøgninger, der ikke indgi-
ves på den i 1. pkt. angivne måde. Beskæftigelsesministeren
kan endvidere fastsætte regler om, hvornår en digital ansøg-
ning anses for at være kommet frem.

Stk. 3. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9, stk. 1,
nr. 1-3, kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de do-
kumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nød-
vendige til bedømmelse af, om opholdstilladelse kan medde-
les.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at ansøg-
ninger om opholdstilladelse efter § 9 a og §§ 9 i-9 n kan af-
vises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller
indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmel-
se af, om opholdstilladelse kan meddeles.

Stk. 5. Justitsministeren kan bestemme, at ansøgninger om
opholdstilladelse efter § 9 f kan afvises, hvis ansøgningen
ikke er vedlagt de dokumenter eller indeholder de oplysnin-
ger, der er nødvendige til bedømmelse af, om opholdstilla-
delse kan meddeles.

§ 9 h. Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse
af ansøgning, medmindre Danmarks internationale forplig-
telser eller EU-reglerne kan tilsige andet, betale et gebyr
1) på 6.100 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-

delse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1,
2) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-

delse efter § 9 a, stk. 2, nr. 2, 3 og 4,
3) på 3.900 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-

delse efter § 9 a, stk. 2, nr. 5,
4) på 3.900 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-

delse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, jf. dog nr. 5,
5) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-

delse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, for så vidt angår sports-
folk, ambassadepersonale, trainees og forskere,

6) på 3.025 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-
delse efter § 9 a, stk. 8,

7) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-
delse efter § 9 i, stk. 1, 1. pkt. med henblik på at stu-
dere,

8) på 2.125 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-
delse efter § 9 j og § 9 k, stk. 1, 1. pkt.,

9) på 1.975 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-
delse efter §§ 9 m og 9 n,

10) på 2.125 kr. for at indgive ansøgning om opholdstilla-
delse efter § 9 f,

11) på 2.800 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse
af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 1,

12) på 2.575 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse
af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 2-5,

13) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse
af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 7,

14) på 1.650 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse
af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 8,

15) på 1.650 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse
af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 10,

16) på 1.600 kr. for at indgive ansøgning om forlængelse
af en opholdstilladelse, der er nævnt i nr. 9,

17) på 3.550 kr. for at indgive ansøgning om tidsubegræn-
set opholdstilladelse, jf. § 11, hvis udlændingen har
opholdstilladelse efter en af de bestemmelser, der er
nævnt i nr. 1-10.

Stk. 2. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en
sag, hvor Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fasthol-
delse og Rekruttering har truffet afgørelse på baggrund af en
ansøgning omfattet af stk. 1, skal udlændingen senest
samtidig med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse
betale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-
reglerne. For indgivelse af klage over en afgørelse truffet af
Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Re-
kruttering på baggrund af en ansøgning omfattet af stk. 1
skal klageren senest samtidig med indgivelsen af klagen be-
tale et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reg-
lerne. For indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en
klagesag omfattet af 2. pkt. skal klageren senest samtidig
med indgivelsen af ansøgningen om genoptagelse betale et
gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Stk. 3. Gebyr efter stk. 2, 1. pkt., tilbagebetales, hvis an-
søgningen om genoptagelse imødekommes. Gebyr efter
stk. 2, 2. pkt., tilbagebetales, hvis klageren får helt eller del-
vis medhold i klagen. Gebyr efter stk. 2, 3. pkt., tilbagebeta-
les, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Stk. 4. Ansøgningen afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke
er opfyldt. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 1, afvi-
ses på andet grundlag, jf. § 9 a, stk. 4, § 9 f, stk. 8, § 9 g, stk.
4 og 5, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9
m, stk. 2, § 9 n, stk. 2, § 11, stk. 8, § 47 b og regler udstedt i
medfør af § 9 g, stk. 1 og 2, skal gebyret tilbagebetales fra-
trukket et beløb på 750 kr.

Stk. 5. Ansøgningen om genoptagelse afvises, hvis betin-
gelsen i stk. 2, 1. pkt., ikke er opfyldt. Klagen afvises, hvis
betingelsen i stk. 2, 2. pkt., ikke er opfyldt. Ansøgningen om
genoptagelse af klagesagen afvises, hvis betingelsen i stk. 2,
3. pkt., ikke er opfyldt.

Stk. 6. De beløb, der er angivet i stk. 1, 2 og 4, reguleres
fra og med 2012 en gang årligt den 1. januar efter satsregu-
leringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De
regulerede beløb afrundes dog til det nærmeste beløb, som
er deleligt med 5 kr.
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Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om ind-
betaling af gebyrer efter stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og
stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og om tilbagebetaling
af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3,
jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og stk. 4, jf. stk. 1,
nr. 1-9, 11-14 og 16.

Stk. 8. Justitsministeren fastsætter regler om indbetaling
af gebyrer efter stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 2, jf. stk. 1,
nr. 10, 15 og 17, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer,
herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1,
nr. 10, 15 og 17, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17.

§ 9 i. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding med henblik på uddannelse, hvis den pågæl-
dende er optaget på en uddannelse eller et kursus ved en ud-
dannelsesinstitution her i landet. Der kan endvidere efter an-
søgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis gans-
ke særlige uddannelsesmæssige hensyn i øvrigt tilsiger det.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen
har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en
anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter
stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks in-
ternationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilla-
delse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter
stk. 2, 1. pkt.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1, herun-
der om dokumentation for bestået anerkendt sprogtest og
oprettelse af en spærret konto med et beløb svarende til op
til 1 års ydelser i form af statens uddannelsesstøtte som be-
tingelse for opholdstilladelse.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling
med ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser fastsætte nærmere regler om studieaktivitet for
udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse med henblik
på at deltage i en professionsbachelor- eller erhvervsakade-
miuddannelse her i landet.

Stk. 6. Til brug for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrut-
terings afgørelser om meddelelse af opholdstilladelse efter
stk. 1 til udlændinge, der er optaget på en uddannelse eller et
kursus ved en uddannelsesinstitution her i landet, og som ik-
ke er omfattet af de i medfør af stk. 4 fastsatte regler, afgiver
Danmarks Evalueringsinstitut efter anmodning fra uddan-
nelsesinstitutionen en vejledende udtalelse om indhold og
kvalitet i følgende uddannelser:
1) Videregående uddannelser og kurser, der uden godken-

delse fra en statslig myndighed udbydes på en statsligt
godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn.

2) Uddannelser og kurser inden for grund- og ungdoms-
uddannelser, der uden godkendelse fra en statslig myn-

dighed udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesin-
stitution, der er under statsligt tilsyn.

3) Kurser på folkehøjskoler m.v. godkendt efter lov om
folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningssko-
ler og håndarbejdsskoler, som gennemføres uden til-
skud efter loven.

Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler
om Danmarks Evalueringsinstituts udtalelser efter stk. 6,
herunder om anmodninger og om den anmodende instituti-
ons betaling til dækning af Danmarks Evalueringsinstituts
udgifter i forbindelse med udtalelser.

§ 9 j. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding med henblik på au pair-ophold her i landet.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen
har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en
anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter
stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks in-
ternationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilla-
delse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter
stk. 2, 1. pkt.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan, medmindre sær-
lige grunde taler derfor, ikke gives, hvis værtspersonen eller
dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10
år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold
begået mod en person, der på gerningstidspunktet var au
pair hos den domfældte, ved endelig dom er idømt betinget
eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge,
der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for
en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne
karakter, for overtrædelse af straffelovens §§ 216 eller 217,
§§ 224 eller 225, jf. §§ 216 eller 217, eller § 228, § 229,
stk. 1, eller §§ 237, 244-246, 250, 260, 261, 262 a eller 266.

Stk. 5. 4) Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke gives,
hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever in-
den for en periode på 5 år inden tidspunktet for afgørelsen
ved endelig dom er dømt for overtrædelse af § 59, stk. 5,
som følge af ulovlig beskæftigelse af en udlænding, der på
gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, eller har
vedtaget en bøde for en sådan overtrædelse af § 59, stk. 5.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan ikke gives, hvis
værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever er om-
fattet af en karensperiode, jf. § 21 a.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1.

§ 9 k. En udlænding kan i uddannelsesmæssigt øjemed ef-
ter ansøgning få opholdstilladelse med henblik på at være
praktikant her i landet. En udlænding kan endvidere efter
ansøgning få opholdstilladelse som volontør med henblik på
at udføre humanitært og socialt arbejde her i landet.
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Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen
har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en
anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter
stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks in-
ternationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilla-
delse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter
stk. 2, 1. pkt.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om meddelelse af opholdstilladelse efter stk. 1.

§ 9 l. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en
udlænding, der ifølge en aftale mellem Danmark og en an-
den stat, jf. § 45, er berettiget til et længerevarende ferieop-
hold her i landet og i forbindelse hermed er berettiget til at
arbejde her i landet i et nærmere afgrænset omfang. Op-
holdstilladelsen gives på de betingelser, som aftalen opstil-
ler.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen
har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en
anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter
stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks in-
ternationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilla-
delse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter
stk. 2, 1. pkt.

§ 9 m. Der kan, hvis væsentlige erhvervs- eller beskæfti-
gelsesmæssige hensyn taler derfor, efter ansøgning gives op-
holdstilladelse til en udlænding, som har familiemæssig til-
knytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsube-
grænset opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-6.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen
har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en
anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter
stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks in-
ternationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilla-
delse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter
stk. 2, 1. pkt.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om opholdstilladelse efter stk. 1.

§ 9 n. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til
en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en ud-
lænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstil-
ladelse efter § 9 i eller § 9 k, når hensynet til sidstnævnte
udlændings ophold her i landet tilsiger det.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan
kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt op-
hold i medfør af §§ 1-3 a, § 4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af
EU-reglerne, jf. § 6, eller en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f
eller 9 i-9 n, og hvis ingen særlige grunde taler herimod.
Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, hvis udlændingen
har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en
anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter
stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks in-
ternationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilla-
delse efter stk. 1 skal indgives før tilladelsens udløb, for at
udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter
stk. 2, 1. pkt.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om opholdstilladelse efter stk. 1.

§ 9 o. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en
udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 a eller
§§ 9 i-9 l, afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering om forhold vedrørende den pågældende,
som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for
afgørelse af en sag om forlængelse af opholdstilladelsen.
Hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse efter §§ 9 m
eller 9 n, kan kommunalbestyrelsen uden samtykke fra ud-
lændingen og den herboende afgive en udtalelse til Styrelsen
for Fastholdelse og Rekruttering om forhold vedrørende de
pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af
betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

§ 10. En udlænding kan ikke gives opholdstilladelse efter
§§ 7-9 f eller 9 i-9 n, hvis
1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed,
2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den

offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller
3) udlændingen anses for omfattet af artikel 1 F i flygtnin-

gekonventionen af 28. juli 1951.
Stk. 2. En udlænding kan uden for de i stk. 1 nævnte til-

fælde ikke, medmindre særlige grunde, herunder hensynet
til familiens enhed, taler derfor, gives opholdstilladelse efter
§§ 7-9 f eller 9 i-9 n, hvis
1) udlændingen uden for landet er dømt for et forhold,

som kunne medføre udvisning efter §§ 22, 23 eller 24,
såfremt pådømmelsen var sket her i landet,

2) der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden
for landet har begået en lovovertrædelse, som kunne
medføre udvisning efter §§ 22, 23 eller 24,

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kunne
medføre udvisning efter reglerne i kapitel 4,

4) udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller
et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og er
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indberettet til SIS II som uønsket i medfør af SIS II-
forordningen, eller

5) udlændingen på grund af smitsom sygdom eller alvorli-
gere sjælelig forstyrrelse må antages at ville frembyde
fare eller væsentlige ulemper for sine omgivelser.

Stk. 3. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32,
stk. 1, i forbindelse med udvisning efter §§ 22-24 eller § 25,
kan ikke gives opholdstilladelse efter §§ 7 og 8, medmindre
særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler
derfor. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32,
stk. 1, i forbindelse med udvisning efter § 25 a, § 25 b eller
§ 25 c, kan gives opholdstilladelse efter § 7 og § 8, stk. 1
eller 2, medmindre særlige grunde taler derimod.

Stk. 4. En udlænding, som har indrejseforbud, jf. § 32,
stk. 1, kan ikke gives opholdstilladelse efter § 8, stk. 3, og
§§ 9-9 f eller 9 i-9 n, medmindre ganske særlige grunde,
herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, dog tid-
ligst 2 år efter udrejsen. Kravet om, at der skal være forløbet
2 år fra udrejsen, gælder dog ikke for en udlænding, som ik-
ke er statsborger i et af de lande, der er nævnt i § 2, stk. 1
(tredjelandsstatsborger), og som er udvist efter § 25 b.

Stk. 5. 5) En udlænding, som er omfattet af restriktive for-
anstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrej-
se og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller
Den Europæiske Union, jf. § 32, stk. 9, kan ikke gives regi-
streringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf.
§ 6, eller opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, med-
mindre særlige grunde taler derfor.

§ 11. Opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n medde-
les med mulighed for varigt ophold eller med henblik på
midlertidigt ophold her i landet. Opholdstilladelsen kan tids-
begrænses.

Stk. 2. En tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med
mulighed for varigt ophold forlænges efter ansøgning, med-
mindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen ef-
ter § 19.

Stk. 3. Medmindre der er grundlag for at inddrage op-
holdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles
tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding over 18 år,
hvis:
1) Udlændingen har lovligt boet her i landet, jf. dog stk. 4,

i mindst 5 år og i hele denne periode haft opholdstilla-
delse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n. Hvis opholdstilladel-
sen er meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1,
1. pkt., på baggrund af ægteskab eller fast samlivsfor-
hold, anses betingelsen i 1. pkt. kun for opfyldt, hvis
opholdstilladelsen er meddelt på grundlag af samme
ægteskab eller samlivsforhold.

2) Udlændingen er ikke idømt ubetinget straf af mindst 1
år og 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig rets-
følge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsbe-
røvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført
en straf af denne varighed.

3) Udlændingen er ikke idømt ubetinget straf af mindst 60
dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel
12 eller 13.

4) Udlændingen har ikke forfalden gæld til det offentlige,
medmindre der er givet henstand med hensyn til tilba-
gebetalingen af gælden og gælden ikke overstiger
100.000 kr.

5) Udlændingen har ikke i de sidste 3 år forud for indgi-
velsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladel-
se, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsube-
grænset opholdstilladelse, modtaget offentlig hjælp ef-
ter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven
bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af min-
dre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret
til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn
eller pension eller træder i stedet herfor.

6) Udlændingen har underskrevet en erklæring om inte-
gration og aktivt medborgerskab i det danske samfund,
jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 3. pkt., eller på anden
vis tilkendegivet at acceptere indholdet heraf.

7) Udlændingen har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9,
stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere
niveau.

8) Udlændingen har været under uddannelse eller i ordi-
nær beskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervs-
virksomhed, jf. stk. 5 og 6, i mindst 3 år inden for de
sidste 5 år forud for meddelelsen af tidsubegrænset op-
holdstilladelse.

9) Udlændingen må antages at være tilknyttet arbejdsmar-
kedet eller være under uddannelse på det tidspunkt,
hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne med-
deles.

Stk. 4. Ved beregning af, om en udlænding lovligt har bo-
et her i landet i mindst 5 år, jf. stk. 3, nr. 1, kan ophold i ud-
landet indgå, hvis:
1) Udlændingen har haft ophold i udlandet som udstatio-

neret eller udsendt af en dansk offentlig myndighed, en
privat virksomhed, en forening eller en organisation.
Ved beregningen indgår opholdet med den fulde varig-
hed, dog højst med 2 år.

2) Udlændingen har haft ophold i udlandet, i forbindelse
med at udlændingens ægtefælle eller faste samlever har
været udstationeret eller udsendt til udlandet som
nævnt i nr. 1. Ved beregningen indgår opholdet med
den fulde varighed, dog højst med 2 år.

3) Udlændingen har haft ophold i udlandet i tilfælde som
nævnt i stk. 5, nr. 5, eller stk. 6, nr. 3. Ved beregningen
indgår opholdet med den fulde varighed, dog højst med
1 år.

Stk. 5. Ved beregning af, om en udlænding har været i or-
dinær beskæftigelse i mindst 3 år inden for de seneste 5 år,
jf. stk. 3, nr. 8, indgår beskæftigelse på følgende måde:
1) Ansættelsesforhold, hvor udlændingen her i landet har

haft ordinær beskæftigelse med en gennemsnitlig
ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer (fuldtidsbeskæf-
tigelse), indgår med den fulde varighed.

2) Ansættelsesforhold, hvor udlændingen her i landet har
haft ordinær beskæftigelse med en gennemsnitlig
ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer og mindre end
30 timer (deltidsbeskæftigelse), indgår med en for-
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holdsmæssig del, der udgør 3/5 af den samlede ansæt-
telsesperiode.

3) Ansættelsesforhold i udlandet, hvor udlændingen har
haft beskæftigelse som udstationeret eller udsendt af en
dansk offentlig myndighed, en privat virksomhed, en
forening eller en organisation, indgår med den fulde
varighed, dog højst med 2 år.

4) Ansættelsesforhold i udlandet, hvor udlændingen har
haft beskæftigelse, i forbindelse med at udlændingens
ægtefælle eller faste samlever har været udstationeret
eller udsendt til udlandet som nævnt i nr. 3, indgår med
den fulde varighed, dog højst med 2 år.

5) Ansættelsesforhold i udlandet, som er væsentlige af
hensyn til udlændingens beskæftigelsesforhold her i
landet, indgår med den fulde varighed, dog højst med 1
år.

Stk. 6. Ved beregningen af, om en udlænding har været
under uddannelse i 3 år inden for de seneste 5 år, jf. stk. 3,
nr. 8, indgår uddannelse på følgende måde:
1) Uddannelsesforløb her i landet, hvor en udlænding har

afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsud-
dannelse, indgår med den periode, hvor udlændingen
har været optaget på uddannelsen, dog højst med den
periode, som uddannelsen er normeret til.

2) Uddannelsesforløb her i landet, hvor en udlænding har
været optaget på en videregående uddannelse på en of-
fentligt anerkendt uddannelsesinstitution, indgår med
den fulde varighed af uddannelsesforløbet beregnet på
grundlag af det antal point, som udlændingen har opnå-
et efter det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS). 60
ECTS-point svarer til et fuldtidsstudium i 1 år. Uddan-
nelsesforløb i udlandet som led i en uddannelse, der er
omfattet af 1. pkt., indgår med den fulde varighed, dog
højst med 1 år.

3) Afsluttede uddannelsesforløb i udlandet, der mindst er
på niveau med en uddannelse her i landet, der er omfat-
tet af nr. 2, 1. pkt., og som er væsentlige af hensyn til
udlændingens beskæftigelsesforhold her i landet, ind-
går med den fulde varighed, dog højst med 1 år.

Stk. 7. En udlænding, der uden for de tilfælde, der er
nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, her i landet er idømt betinget eller
ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der
indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne ka-
rakter, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse
før efter udløbet af de tidsrum, der er nævnt i § 11 a.

Stk. 8. En ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse
kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumen-
ter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige
til bedømmelse af, om tidsubegrænset opholdstilladelse kan
meddeles.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en
udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9 el-
ler 9 b-9 f, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om
forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbesty-
relsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag
om forlængelse af opholdstilladelsen. 1. pkt. finder tilsva-
rende anvendelse for sager om meddelelse af tidsubegrænset

opholdstilladelse, hvor udlændingen er meddelt opholdstilla-
delse efter §§ 7-9, 9 a-9 f eller 9 i-9 n. Hvis udlændingen er
meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af fa-
miliemæssig tilknytning til en herboende person med dansk
indfødsret, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstil-
ladelse efter §§ 7-9 eller 9 b-9 f, kan kommunalbestyrelsen
uden samtykke fra udlændingen og den herboende afgive en
udtalelse til Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de
pågældende, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af
betydning for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

Stk. 10. Medmindre der er grundlag for at inddrage op-
holdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles
tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, som har
nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspen-
sion, eller en udlænding over 18 år, der indgiver ansøgning
om tidsubegrænset opholdstilladelse inden det fyldte 19. år,
og som har været i uddannelse eller ordinær fuldtidsbeskæf-
tigelse siden afslutningen af folkeskolen, hvis udlændingen
opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-7, jf. dog stk. 14.

Stk. 11. Uanset at betingelserne i stk. 3, nr. 1, 5, 6, 8 og 9,
ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstil-
ladelse til en udlænding over 18 år, der har et stærkt tilknyt-
ningsforhold til Danmark.

Stk. 12. Den periode, hvor en udlænding inden for de
sidste 5 år forud for det tidspunkt, hvor tidsubegrænset op-
holdstilladelse vil kunne meddeles, har modtaget eller kunne
have modtaget støtte efter lov om social service til pasning
af et handicappet barn eller en døende nærstående eller efter
barselloven til pasning af et alvorligt sygt barn, kan medreg-
nes ved beregning af perioden på de 3 år, der er nævnt i stk.
3, nr. 8. Stk. 3, nr. 9, finder ikke anvendelse, hvis udlændin-
gen modtager eller kunne have modtaget støtte som nævnt i
1. pkt. på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladel-
se vil kunne meddeles.

Stk. 13. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 c,
stk. 4, kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse.
Tilsvarende gælder udlændingens familiemedlemmer, der er
meddelt opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af
den familiemæssige tilknytning.

Stk. 14. Uanset at betingelserne i stk. 3, nr. 4-9, ikke er
opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse
til en udlænding over 18 år, hvis betingelserne ikke kan kræ-
ves opfyldt, fordi Danmarks internationale forpligtelser, her-
under FN’s konvention om rettigheder for personer med
handicap, tilsiger det.

Stk. 15. Uanset at betingelserne i stk. 3, nr. 4, 5 og 7-9,
ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstil-
ladelse til en udlænding, der har boet lovligt her i landet i
mere end de sidste 8 år og i hele denne periode haft opholds-
tilladelse efter §§ 7 eller 8, hvis udlændingen har vist vilje
til integration i det danske samfund.

Stk. 16. Det beløb, der er angivet i stk. 3, nr. 4, er fastsat i
2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt
den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en
satsreguleringsprocent.

§ 11 a. Betinget frihedsstraf er til hinder for meddelelse af
tidsubegrænset opholdstilladelse i 3 år fra tidspunktet for af-
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sigelse af endelig dom, dog altid indtil udløbet af den prøve-
tid, der er fastsat i dommen.

Stk. 2. Ubetinget frihedsstraf er uden for de tilfælde, der
er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af
tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:
1) Ubetinget frihedsstraf i under 6 måneder er til hinder

for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 8
år fra tidspunktet for løsladelse.

2) Ubetinget frihedsstraf i 6 måneder eller mere, men
under 1 år og 6 måneder, er til hinder for meddelelse af
tidsubegrænset opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet
for løsladelse.

Stk. 3. Prøveløslades udlændingen, regnes de i stk. 2
nævnte tidsrum fra dette tidspunkt.

Stk. 4. Anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller
giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse,
der ville have medført en betinget eller ubetinget friheds-
straf, er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2
og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstil-
ladelse i følgende tidsrum:
1) Dom til behandling, herunder ambulant behandling

med mulighed for hospitalsindlæggelse, jf. straffelo-
vens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsu-
begrænset opholdstilladelse i 4 år fra tidspunktet for
rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens op-
hævelse, dog mindst 6 år fra tidspunktet for rettens en-
delige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen,
jf. stk. 5.

2) Dom til anbringelse i hospital, jf. straffelovens §§ 68
og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset
opholdstilladelse i 8 år fra tidspunktet for rettens ende-
lige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog
mindst 10 år fra tidspunktet for rettens endelige be-
stemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 5.

3) Dom til forvaring, jf. straffelovens § 68, jf. § 70, og
§ 70, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset op-
holdstilladelse i 20 år fra tidspunktet for rettens endeli-
ge bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, jf.
stk. 5.

Stk. 5. Ved efterfølgende ændringer af en af de i stk. 4
nævnte retsfølger beregnes udstrækningen af tidsrummet ud
fra den sidst idømte retsfølge.

Stk. 6. Dom til ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a,
er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilla-
delse i 2 år fra tidspunktet for foranstaltningens ophør.

Stk. 7. Er udlændingen flere gange idømt betinget eller
ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der
indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for lov-
overtrædelser, der ville have medført straf af denne karakter,
beregnes de i stk. 1, 2 og 4 nævnte tidsrum ud fra den sidst
idømte retsfølge, medmindre tidsrummet herved bliver kor-
tere end det tidsrum, der efter stk. 1, 2 eller 4 er gældende
for udlændingen efter en tidligere idømt retsfølge.

§ 11 b. 6) Straf for overtrædelse af § 59, stk. 3, er uanset
bestemmelsen i § 11 a til hinder for meddelelse af tidsube-
grænset opholdstilladelse i 10 år, i gentagelsestilfælde i 15
år, regnet fra løsladelsestidspunktet, tidspunktet for afsigelse

af endelig dom, tidspunktet fra prøvetidens udløb eller tids-
punktet for vedtagelse af bøde, således at det af de nævnte
tidspunkter, der indebærer det seneste udløb af karenstiden,
lægges til grund ved beregningen.

§ 12. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om op-
holdstilladelser efter §§ 7-9 og 9 b-9 f, herunder om adgan-
gen til opholdstilladelse, om tilladelsernes varighed og om
de betingelser, der kan fastsættes for opholdet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-
ler om opholdstilladelser efter § 9 a og §§ 9 i-9 n, herunder
om adgangen til opholdstilladelse, om tilladelsernes varig-
hed og om de betingelser, der kan fastsættes for opholdet.

§ 12 a. Bestemmelserne i Rådets forordning om ensartet
udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere
gælder her i landet.

Kapitel 2
Arbejde

§ 13. Udlændinge skal have arbejdstilladelse for at tage
lønnet eller ulønnet beskæftigelse, for at udøve selvstændig
erhvervsvirksomhed eller for mod eller uden vederlag at ud-
føre tjenesteydelser her i landet. Arbejdstilladelse kræves til-
lige til beskæftigelse på dansk skib eller luftfartøj, der som
led i rutefart eller i øvrigt regelmæssigt ankommer til dansk
havn eller lufthavn. Der henvises dog til § 14 og § 14 a.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere be-
stemmelser om, i hvilket omfang arbejdstilladelse kræves til
arbejde på søterritoriet eller kontinentalsoklen.

§ 14. Følgende udlændinge er fritaget for krav om ar-
bejdstilladelse:
1) Udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land,

jf. § 1.
2) Udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. §§ 2 og

6.
3) Udlændinge med tidsubegrænset opholdstilladelse.
4) Udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 7, 8, 9, 9 b,

9 d eller 9 e.
5) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1,

når tilladelsen er meddelt i umiddelbar forlængelse af
en opholdstilladelse efter § 9 b.

6) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, når tilla-
delsen er meddelt en udlænding, der har indgivet an-
søgning om opholdstilladelse efter § 7.

7) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 1, og
§§ 9 m og 9 n når tilladelsen er meddelt som følge af
en familiemæssig tilknytning til en herboende person.

8) Udlændinge med opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 4,
når arbejdet er naturligt knyttet til udlændingens op-
hold her i landet på dette opholdsgrundlag.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at andre
udlændinge er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

§ 14 a. Udlændingestyrelsen træffer efter ansøgning afgø-
relse om, at en udlænding, som har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse i medfør af § 7, uden arbejdstilladelse kan
tage beskæftigelse i Danmark på sædvanlige løn- og ansæt-
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telsesvilkår, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse,
udrejser eller udsendes, når
1) udlændingens identitet er fastlagt,
2) udlændingen har opholdt sig i Danmark i mindst 6 må-

neder fra indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
i medfør af § 7,

3) Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at ud-
lændingen kan opholde sig i Danmark under asylsagens
behandling, jf. herved § 48 e, stk. 2, og

4) udlændingen indgår en kontrakt med Udlændingesty-
relsen i overensstemmelse med stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for
1) udlændinge, der er administrativt udvist i medfør af

§ 25,
2) udlændinge, der er udvist ved dom,
3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget fæng-

sel for strafbart forhold begået her i landet,
4) udlændinge, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i

flygtningekonventionen af 28. juli 1951,
5) udlændinge, hvis ansøgning om opholdstilladelse efter

§ 7 behandles efter § 53 b, og
6) udlændinge under 18 år, medmindre Udlændingestyrel-

sen efter en konkret vurdering finder, at hensynet til
den mindreåriges tarv taler derfor.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen indgår en kontrakt om be-
skæftigelsen med udlændingen. Det skal indgå i kontrakten
som et vilkår, at udlændingen medvirker til oplysning af sin
sag om opholdstilladelse i medfør af § 7, jf. § 40, stk. 1, 1.
og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøgningen om
opholdstilladelse medvirker til udrejsen uden ugrundet op-
hold, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt. Udlændingestyrelsen vejleder i
forbindelse med indgåelse af kontrakten udlændingen
mundtligt og skriftligt om vilkårene for beskæftigelsen, her-
under navnlig kravet om medvirken.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen træffer, medmindre helt sær-
lige grunde taler derimod, afgørelse om, at en udlænding,
som har taget beskæftigelse efter denne bestemmelse og ik-
ke længere opfylder betingelserne herfor eller ikke overhol-
der vilkårene i den indgåede kontrakt, jf. stk. 3, ikke længere
har ret til at tage beskæftigelse.

Stk. 5. Udlændingestyrelsen kan forhåndsgodkende over-
enskomstdækkede virksomheder, som på godkendelsestids-
punktet ikke er omfattet af en lovlig konflikt, til ansættelse
af udlændinge efter denne paragraf.

§ 15. Der kan knyttes betingelser til en arbejdstilladelse.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere reg-

ler om arbejdstilladelser, herunder om tilladelsernes indhold
og varighed og om de betingelser, der kan knyttes til en til-
ladelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om ar-
bejdstilladelser til udlændinge, der er meddelt opholdstilla-
delse efter § 9 f, herunder om tilladelsernes indhold og va-
righed og om de betingelser, der kan knyttes til en tilladelse.

§ 16. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at
den, der beskæftiger en udlænding, skal underrette jobcente-
ret.

Kapitel 3
Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og

arbejdstilladelser

§ 17. En opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen
opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder endvi-
dere, når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere
end 6 på hinanden følgende måneder. Er udlændingen med-
delt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, og
har udlændingen lovligt boet mere end 2 år her i landet,
bortfalder opholdstilladelsen dog først, når udlændingen har
opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden føl-
gende måneder. I de nævnte tidsrum medregnes ikke fravær
på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet her-
for.

Stk. 2. Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, bortfal-
der en opholdstilladelse, når en mindreårig udlænding har
opholdt sig uden for landet i mere end 3 på hinanden følgen-
de måneder på genopdragelsesrejse eller andet udlandsop-
hold af negativ betydning for skolegang og integration.

Stk. 3. Det kan dog efter ansøgning bestemmes, at en op-
holdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet i de i stk. 1 og 2
nævnte tilfælde. Anses en mindreårig udlændings opholds-
tilladelse for bortfaldet, skal Udlændingestyrelsen i forbin-
delse med afgørelsen vurdere, om udlændingen kan medde-
les ny opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 17,
§ 9 c, stk. 1, jf. § 9, stk. 17, eller § 9 c, stk. 1.

Stk. 4. En opholdstilladelse, der er givet i medfør af
§§ 7-8, ophører først efter stk. 1 og 2, når udlændingen fri-
villigt har taget bopæl i hjemlandet eller har opnået beskyt-
telse i et tredje land.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse for udlændinge med
opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 4.

§ 17 a. Uanset bestemmelsen i § 17 bortfalder en op-
holdstilladelse først, når en udlænding, der med henblik på
at tage varigt ophold vender tilbage til hjemlandet eller det
tidligere opholdsland, har opholdt sig uden for landet i mere
end 12 på hinanden følgende måneder og har opholdstilla-
delse efter
1) §§ 7 eller 8,
2) § 9 b,
3) § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en opholdstil-

ladelse efter § 9 b,
4) § 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har

indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7,
5) § 9 e, når tilladelsen er meddelt tidsubegrænset,
6) § 9 eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig

tilknytning til en person omfattet af nr. 1-5, jf. dog
stk. 3, eller

7) et andet grundlag end nævnt i nr. 1-6, hvis det bestem-
mes efter ansøgning.

Stk. 2. Det kan efter ansøgning bestemmes, at opholdstil-
ladelsen for en udlænding omfattet af stk. 1 først skal anses
for bortfaldet, når der er forløbet højst 12 måneder efter den
i stk. 1 nævnte periode.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse for en udlænding
omfattet af stk. 1, nr. 6, hvis udlændingen vender tilbage til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den
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person, til hvem udlændingen har den familiemæssige til-
knytning, der har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 17 bortfalder en opholds-
tilladelse først, når en udlænding, der med henblik på at tage
varigt ophold vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere
opholdsland, har opholdt sig uden for Danmark i mere end 3
på hinanden følgende måneder og har opholdstilladelse efter
1) § 9 e, når tilladelsen er meddelt tidsbegrænset,
2) § 9 eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig

tilknytning til en person omfattet af nr. 1, jf. dog stk. 5,
eller

3) et andet grundlag end nævnt i nr. 1 og 2, hvis det be-
stemmes efter ansøgning.

Stk. 5. Stk. 4 finder kun anvendelse for en udlænding om-
fattet af stk. 4, nr. 2, hvis udlændingen vender tilbage til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland sammen med den
person, til hvem udlændingen har den familiemæssige til-
knytning, der har dannet grundlag for opholdstilladelsen.

Stk. 6. En udlænding kan kun én gang bevare sin opholds-
tilladelse i henhold til stk. 1-5.

§ 18. Retten til ophold her i landet bortfalder, når der af
forsørgelsesmæssige grunde er truffet afgørelse om, at en
udlænding, der ikke har de fornødne midler til sit underhold,
skal hjemsendes.

§ 18 a. En opholdstilladelse bortfalder, når en udlænding
erhverver dansk indfødsret.

Stk. 2. En udlænding, hvis danske indfødsret er blevet fra-
kendt ved dom efter § 8 A i lov om dansk indfødsret, kan
generhverve den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter
stk. 1.

Stk. 3. Generhvervelse efter stk. 2 er betinget af, at der ik-
ke ville være grundlag for at inddrage den opholdstilladelse,
der er bortfaldet efter stk. 1, jf. § 19.

§ 19. En tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages:
1) Når grundlaget for ansøgningen eller opholdstilladel-

sen var urigtigt eller ikke længere er til stede, herun-
der når udlændingen har opholdstilladelse efter §§ 7
eller 8, og forholdene, der har begrundet opholdstilla-
delsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændin-
gen ikke længere risikerer forfølgelse, jf. §§ 7 og 8.

2) Når udlændingen ikke har fornødent pas eller anden
rejselegitimation, jf. § 39, der giver adgang til tilbage-
rejse til udstederlandet.

3) Når udlændingen undlader at overholde de betingel-
ser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en ar-
bejdstilladelse. Betingelserne skal udtrykkeligt være
tilkendegivet, og det skal skriftligt være indskærpet
udlændingen, at tilsidesættelse vil medføre inddragel-
se.

4) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen
eller den herboende person ikke modtager hjælp efter
lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, jf.
§ 9, stk. 5, 2. og 3. pkt., stk. 15, 1. og 2. pkt., og
stk. 20, 1. og 2. pkt., og udlændingen eller den herbo-
ende person modtager sådan hjælp.

5) Når opholdstilladelsen, fordi ganske særlige grunde
afgørende taler derimod, ikke er betinget af, at udlæn-
dingen og den herboende person ikke modtager hjælp
efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven,
jf. § 9, stk. 5, 2. pkt., og disse ganske særlige grunde
ikke længere foreligger og udlændingen eller den her-
boende person modtager sådan hjælp, jf. § 9, stk. 5, 2.
og 3. pkt.

6) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en herboende
person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig
størrelse, jf. § 9, stk. 6, stk. 15, 3. pkt., og stk. 20, 3.
pkt., og den herboende person ikke længere kan godt-
gøre dette. Bestemmelserne i § 9, stk. 27, finder til-
svarende anvendelse.

7) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en herbo-
ende person godtgør at råde over sin egen bolig af ri-
melig størrelse, fordi særlige grunde taler derimod, jf.
§ 9, stk. 6, stk. 15, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt., og disse
særlige grunde ikke længere foreligger, og den herbo-
ende person ikke kan godtgøre at råde over sin egen
bolig af rimelig størrelse. Bestemmelserne i § 9,
stk. 27, finder tilsvarende anvendelse.

8) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen
og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge
af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke
modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. § 9
a, stk. 3, 1. pkt., og udlændingen eller personer, der
meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæs-
sig tilknytning til udlændingen, modtager hjælp efter
lov om aktiv socialpolitik.

9) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen
og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge
af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke
modtager offentlig hjælp til forsørgelse under ophol-
det her i landet, jf. § 9 f, stk. 6, og udlændingen eller
personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af
familiemæssig tilknytning til udlændingen, modtager
offentlig hjælp til forsørgelse. Kommunalbestyrelsen
afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en
udtalelse om, hvorvidt udlændingen eller personer,
der meddeles opholdstilladelse som følge af familie-
mæssig tilknytning til udlændingen, under opholdet
her i landet har modtaget offentlig hjælp til forsørgel-
se.

10) 6) Når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse
med henblik på at deltage i en uddannelse eller et kur-
sus ved en uddannelsesinstitution her i landet, er
idømt eller har vedtaget en bøde eller er tildelt en in-
denretlig advarsel for at arbejde uden fornøden tilla-
delse, jf. § 59, stk. 3, eller i strid med de betingelser,
der er fastsat for en arbejdstilladelse, jf. § 60, stk. 1,
eller over for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutte-
ring har erkendt at have arbejdet uden fornøden tilla-
delse eller i strid med de betingelser, der er fastsat for
en arbejdstilladelse.

11) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen
består en danskprøve, jf. § 9, stk. 30, og udlændingen
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ikke har bestået prøven inden for de frister, der er
nævnt i § 9, stk. 30.

Stk. 2. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilla-
delse kan altid inddrages,
1) når udlændingen har opnået opholdstilladelsen ved

svig,
2) når der foreligger oplysninger om forhold, som efter

reglerne i § 10, stk. 1, ville udelukke udlændingen fra
opholdstilladelse,

3) når der foreligger oplysninger om forhold, som efter
reglerne i § 10, stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 5, ville udeluk-
ke udlændingen fra opholdstilladelse, eller

4) når en udlænding, der har opholdstilladelse efter § 7 el-
ler § 8, stk. 1 eller 2, rejser på ferie eller andet kortere-
varende ophold til det land, hvor den myndighed, der
har givet opholdstilladelsen, har fundet at udlændingen
risikerer forfølgelse omfattet af § 7 og forholdene, der
har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en
sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer så-
dan forfølgelse, jf. § 7 og § 8, stk. 1 og 2. En opholds-
tilladelse kan inddrages efter 1. pkt. indtil 10 år efter
det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første
gang.

Stk. 3. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilla-
delse kan altid inddrages, hvis en udlænding, der ikke er
statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet
Den Europæiske Union, er indberettet til SIS II som uønsket
i medfør af SIS II-forordningen på baggrund af omstændig-
heder, der her i landet kunne medføre udvisning efter kapitel
4. Det samme gælder, hvis udlændingen er indberettet til
SIS II som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af re-
striktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hen-
syn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Na-
tioner eller Den Europæiske Union. Inddragelse efter 1. og
2. pkt. sker efter konsultation i medfør af Schengenkonven-
tionens artikel 25 med myndighederne i et andet Schengen-
land.

Stk. 4. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilla-
delse kan inddrages, såfremt en administrativ myndighed i
et andet Schengenland eller i et land, der er tilknyttet Den
Europæiske Union, på baggrund af omstændigheder, der her
i landet kunne medføre udvisning efter §§ 22-24, § 25, § 25
a, stk. 1 eller stk. 2, nr. 3, eller § 25 c, har truffet endelig af-
gørelse om udsendelse af en udlænding, der ikke er statsbor-
ger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den
Europæiske Union. Er afgørelsen om udsendelse truffet på
baggrund af et strafbart forhold, kan opholdstilladelsen ale-
ne inddrages, hvis udlændingen er dømt for en lovovertræ-
delse, der i det pågældende land kan medføre en straf af
mindst 1 års fængsel. Stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende an-
vendelse. Der kan ikke træffes afgørelse om inddragelse ef-
ter 1. pkt., hvis udlændingen er familiemedlem til en stats-
borger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som
har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 5. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilla-
delse efter § 9 f kan inddrages, såfremt udlændingen ved en-
delig dom er idømt straf for overtrædelse af bestemmelser i
straffelovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens §§ 136,

140, 266, 266 a eller 266 b. Til brug for Udlændingestyrel-
sens afgørelse om inddragelse efter 1. pkt. kan politiet uden
udlændingens samtykke videregive oplysninger til Udlæn-
dingestyrelsen om, at en udlænding med opholdstilladelse
efter § 9 f ved endelig dom er idømt straf for overtrædelse af
de i 1. pkt. nævnte bestemmelser i straffeloven.

Stk. 6. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse
finder bestemmelsen i § 26, stk. 1, tilsvarende anvendelse.
Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter
stk. 2, nr. 2 og 3, jf. § 10, stk. 5, finder § 26, stk. 2, tilsva-
rende anvendelse.

Stk. 7. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilla-
delse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, skal
der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke læn-
gere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at
udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for
overgreb, misbrug eller anden overlast m.v. her i landet. Det
gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i lan-
det.

Stk. 8. Ved afgørelsen om inddragelse af en opholdstilla-
delse meddelt efter § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, skal
der tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke læn-
gere er til stede som følge af samlivsophør, der skyldes, at
den i Danmark fastboende person er afgået ved døden. Det
gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i lan-
det.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en
udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter §§ 7-9 el-
ler 9 b-9 f, afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om
forhold vedrørende den pågældende, som kommunalbesty-
relsen skønner vil være af betydning for afgørelse af en sag
efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er meddelt opholdstil-
ladelse efter § 9 c, stk. 1, som følge af familiemæssig til-
knytning til en herboende person med dansk indfødsret, tids-
ubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter
§§ 7-9 eller 9 b-9 f, kan kommunalbestyrelsen uden samtyk-
ke fra udlændingen og den herboende afgive en udtalelse til
Udlændingestyrelsen om forhold vedrørende de pågælden-
de, som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning
for afgørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra en
udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 9 a eller
§§ 9 i-9 l, afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering om forhold vedrørende den pågældende,
som kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for
afgørelse af en sag efter stk. 1 eller 2. Hvis udlændingen er
meddelt opholdstilladelse efter §§ 9 m eller 9 n, kan kom-
munalbestyrelsen uden samtykke fra udlændingen og den
herboende afgive en udtalelse til Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering om forhold vedrørende de pågældende, som
kommunalbestyrelsen skønner vil være af betydning for af-
gørelse af en sag som nævnt i 1. pkt.

Stk. 11. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladel-
se efter stk. 3, der er begrundet i, at udlændingen er indbe-
rettet til SIS II som uønsket, fordi den pågældende er omfat-
tet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger
med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De For-
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enede Nationer eller Den Europæiske Union, finder bestem-
melsen i § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 20. Er der i medfør af §§ 7 eller 8 givet opholdstilladel-
se til en udlænding, der er kommet hertil som led i en omfat-
tende indstrømning af flygtninge, kan tilladelsen inddrages,
såfremt tredjeland har erklæret sig villigt til at modtage og
yde den pågældende beskyttelse eller de omstændigheder,
der begrundede opholdstilladelsen, klart er bortfaldet.

§ 21. En arbejdstilladelse bortfalder, når udlændingens
opholdstilladelse bortfalder eller inddrages.

§ 21 a. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering træffer
afgørelse om, at der i en periode på 2 år fra afgørelsen her-
om ikke kan meddeles opholdstilladelse efter § 9 j, med
henblik på au pair-ophold hos en værtsperson, når
1) en au pair-person hos værtsfamilien har udført pligter i

mere end det tidsmæssige maksimum for den meddelte
tilladelse eller udfører andet end huslige opgaver for
værtsfamilien,

2) det lommepengebeløb, som en au pair-person har mod-
taget fra værtsfamilien, er mindre end det af udlændin-
gemyndighederne fastsatte minimumslommepengebe-
løb, eller

3) der ikke i værtsfamiliens bolig er stillet et separat væ-
relse til rådighed for en au pair-person.

Kapitel 4
Udvisning

§ 22. En udlænding, som har haft lovligt ophold her i lan-
det i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholds-
tilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, som har haft lov-
ligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, kan udvi-
ses, hvis
1) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 3 års

fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebæ-
rer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af den-
ne varighed,

2) udlændingen for flere strafbare forhold idømmes ube-
tinget straf af mindst 1 års fængsel eller anden straffe-
retlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for
frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have
medført en straf af denne varighed,

3) udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 1 års
fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebæ-
rer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af den-
ne varighed, og tidligere her i landet er idømt ubetinget
fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der in-
debærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for
en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af
denne karakter,

4) udlændingen efter lov om euforiserende stoffer eller
straffelovens § 191 eller § 290, når udbyttet er opnået
ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer eller
straffelovens § 191, idømmes ubetinget frihedsstraf el-
ler anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller gi-

ver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertræ-
delse, der ville have medført en straf af denne karakter,

5) 7) udlændingen efter § 59, stk. 8, eller straffelovens
§ 125 a idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden
strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulig-
hed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der
ville have medført en straf af denne karakter,

6) udlændingen efter bestemmelser i straffelovens kapitel
12 og 13 eller efter straffelovens § 119, stk. 1 og 2 og
stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt., § 123, § 136, § 180, § 181,
§ 183, stk. 1 og 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 186, stk. 1,
§ 187, stk. 1, § 193, stk. 1, § 208, stk. 1, § 210, stk. 1
og 3, jf. stk. 1, § 215, § 216, § 222, §§ 224 og 225, jf.
§§ 216 og 222, § 230, § 235, § 237, § 244, § 245, § 245
a, § 246, § 250, § 252, stk. 1 og 2, § 261, stk. 2, § 262
a, § 276, jf. § 286, §§ 278-283, jf. § 286, § 279, jf.
§ 285, hvis forholdet angår socialt bedrageri, § 288,
§ 289, § 289 a, § 290, stk. 2, § 291, stk. 1, jf. stk. 4,
eller § 291, stk. 2, idømmes ubetinget frihedsstraf eller
anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver
mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse,
der ville have medført en straf af denne karakter,

7) udlændingen efter straffelovens §§ 260 eller 266 under
henvisning til, at den pågældende har tvunget nogen til
at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden bor-
gerlig gyldighed mod eget ønske, idømmes ubetinget
frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der inde-
bærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af den-
ne karakter, eller

8) udlændingen efter straffelovens § 192 a, § 10, stk. 1, jf.
§§ 1 og 2, eller § 10, stk. 2, i lov om våben og eksplo-
sivstoffer eller § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, i bekendtgø-
relse nr. 449 af 9. juni 2005 om våben og ammunition
m.v., idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden straf-
feretlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed
for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville
have medført en straf af denne karakter.

§ 23. En udlænding, som har haft lovligt ophold her i lan-
det i mere end de sidste 5 år, kan udvises
1) af de grunde, der er nævnt i § 22,
2) hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 1

års fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der inde-
bærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af den-
ne varighed,

3) hvis udlændingen for flere strafbare forhold idømmes
ubetinget straf af mindst 6 måneders fængsel eller an-
den strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mu-
lighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der
ville have medført en straf af denne varighed, eller

4) hvis udlændingen idømmes ubetinget straf af mindst 6
måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der
indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for
en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af
denne varighed, og tidligere her i landet er idømt ube-
tinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge,
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der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvel-
se, for en lovovertrædelse, der ville have medført en
straf af denne karakter.

§ 24. Andre udlændinge kan udvises
1) af de grunde, der er nævnt i §§ 22 eller 23, eller
2) hvis udlændingen idømmes betinget eller ubetinget fri-

hedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebæ-
rer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af den-
ne karakter.

§ 24 a. Ved afgørelse om udvisning ved dom, navnlig ef-
ter § 22, nr. 4-8, skal der lægges vægt på, om udvisning må
anses for særlig påkrævet på grund af
1) grovheden af den begåede kriminalitet,
2) længden af den idømte frihedsstraf,
3) den fare, skade eller krænkelse, der var forbundet med

den begåede kriminalitet,
4) tidligere domme for strafbart forhold,
5) at kriminaliteten er begået af flere i forening, eller
6) at kriminaliteten er særligt planlagt eller led i omfatten-

de kriminalitet.

§ 24 b. En udlænding udvises betinget, hvis der ikke er
grundlag for at udvise den pågældende efter §§ 22-24, fordi
dette vil være i strid med Danmarks internationale forplig-
telser, jf. § 26, stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis udlændin-
gen er omfattet af § 2 (EU-reglerne).

Stk. 2. Ved betinget udvisning skal der fastsættes en prø-
vetid. Prøvetiden beregnes fra tidspunktet for endelig dom i
sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved
domsafsigelsen, fra dommens forkyndelse og udløber 2 år
efter tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital
eller forvaring eller fra ophør af ophold i en sikret afdeling
på en døgninstitution for børn og unge. Er betinget udvis-
ning sket ved betinget dom om frihedsberøvelse eller dom
til ambulant behandling med mulighed for frihedsberøvelse,
udløber prøvetiden 2 år efter tidspunktet for endelig dom i
sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved
domsafsigelsen, 2 år efter dommens forkyndelse.

Stk. 3. En udlænding, der er idømt betinget udvisning ef-
ter stk. 1, skal udvises, medmindre dette vil være i strid med
Danmarks internationale forpligtelser, hvis den pågældende
i prøvetiden for den betingede udvisning begår nyt strafbart
forhold, som kan give anledning til udvisning efter
§§ 22-24, og der inden prøvetidens udløb foretages retter-
gangsskridt. Kan der ikke ske udvisning, jf. § 26, stk. 2, skal
udlændingen udvises betinget på ny. Prøvetiden fastsættes
efter reglerne i stk. 2.

Stk. 4. Udvises en udlænding betinget, skal retten i forbin-
delse med dommens afsigelse vejlede udlændingen om be-
tydningen heraf.

§ 25. En udlænding kan udvises, hvis
1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed,

eller
2) udlændingen må anses for en alvorlig trussel mod den

offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

§ 25 a. En udlænding, som ikke har haft lovligt ophold
her i landet i længere tid end de sidste 6 måneder, kan end-
videre udvises, hvis
1) udlændingen uden for de i §§ 22-24 nævnte tilfælde er

dømt for overtrædelse af § 42 a, stk. 7, 4. pkt., jf. § 60,
stk. 1, straffelovens §§ 119, 244, 266, 276-283 eller
290, toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, eller lov om
våben og eksplosivstoffer, eller udlændingen over for
politiet har erkendt overtrædelsen eller er pågrebet
under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det
strafbare forhold, eller

2) udlændingen er dømt for ulovlig besiddelse af euforise-
rende stoffer, eller udlændingen over for politiet har er-
kendt ulovlig besiddelse eller brug af euforiserende
stoffer, eller der i øvrigt foreligger en særlig bestyrket
mistanke.

Stk. 2. Efter indrejsen kan en udlænding, som ikke har
haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de sidste 6
måneder, desuden udvises, hvis:
1) Der efter det, som er oplyst om udlændingens forhold,

er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold
eller arbejde her i landet uden fornøden tilladelse. Ud-
lændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog
ikke udvises af denne grund.

2) 8) Udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit
underhold både med hensyn til hele det påtænkte op-
hold i Schengenlandene og til enten hjemrejsen eller
gennemrejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schen-
genkonventionen, og hvor den pågældende er sikret
indrejse, og ikke er i stand til på lovlig vis at erhverve
disse midler. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1
eller 2, kan dog ikke udvises af denne grund.

3) 9) Andre hensyn til den offentlige orden, forholdet til
fremmede magter, sikkerheds- eller sundhedsmæssige
grunde eller hensynet til Schengenlandenes offentlige
orden tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her
i landet. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller
2, kan dog ikke udvises på grund af hensynet til Schen-
genlandenes offentlige orden eller forholdet til frem-
mede magter.

4) 10) Udlændingen er fritaget for visum, jf. § 3, eller er
meddelt visum, jf. §§ 4-4 b, og frafalder en ansøgning
om opholdstilladelse efter § 7, som behandles efter §
53 b, eller hvis ansøgningen om asyl, der behandles ef-
ter § 53 b, bortfalder efter § 40, stk. 9. Udlændinge, der
er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke udvises af
denne grund.

§ 25 b. En udlænding kan udvises, hvis udlændingen op-
holder sig her i landet uden fornøden tilladelse.

Stk. 2. En udlænding, som ikke er statsborger i et af de
lande, der er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsborger), og
som er pålagt at udrejse af landet straks, eller som ikke ud-
rejser i overensstemmelse med udrejsefristen, jf. § 33, stk. 2,
skal udvises af landet, medmindre særlige grunde taler heri-
mod.
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§ 25 c. En udlænding med opholdstilladelse efter § 9 f
kan uden for de i §§ 22-24 nævnte tilfælde udvises, hvis ud-
lændingen er dømt for overtrædelse af bestemmelser i straf-
felovens kapitel 12 og 13 eller straffelovens §§ 136, 140,
266, 266 a eller 266 b.

§ 26. Ved afgørelsen om udvisning efter §§ 25 a-25 c skal
der tages hensyn til, om udvisningen må antages at virke
særlig belastende, navnlig på grund af
1) udlændingens tilknytning til det danske samfund,
2) udlændingens alder, helbredstilstand og andre personli-

ge forhold,
3) udlændingens tilknytning til herboende personer,
4) udvisningens konsekvenser for udlændingens herboen-

de nære familiemedlemmer, herunder i relation til hen-
synet til familiens enhed,

5) udlændingens manglende eller ringe tilknytning til
hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan
ventes at tage ophold, og

6) risikoen for, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 og
2, eller § 8, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil lide overlast
i hjemlandet eller andre lande, hvor udlændingen kan
ventes at tage ophold.

Stk. 2. En udlænding skal udvises efter §§ 22-24 og § 25,
medmindre dette vil være i strid med Danmarks internatio-
nale forpligtelser.

§ 26 a. Ved afgørelsen om udvisning skal der tages sær-
ligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde
udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for
menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning.

§ 27. De i § 11, stk. 3, nr. 1, § 17, stk. 1, 3. pkt., §§ 22, 23
og 25 a nævnte tidsrum regnes fra tidspunktet for udlændin-
gens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis ansøgningen om
opholdstilladelse er indgivet her i landet, fra tidspunktet for
ansøgningens indgivelse eller fra tidspunktet, hvor betingel-
serne for opholdstilladelsen er opfyldt, hvis dette tidspunkt
ligger efter ansøgningstidspunktet.

Stk. 2. For så vidt angår udlændinge, der er meddelt op-
holdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, regnes de i stk. 1 nævn-
te tidsrum fra tidspunktet for den første meddelelse af op-
holdstilladelsen.

Stk. 3. Beregningen af de i stk. 1 nævnte tidsrum afbry-
des, når en meddelt opholdstilladelse udløber, bortfalder el-
ler inddrages af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering. Forlænges opholdstilladelsen,
anses opholdstilladelsen ikke for bortfaldet, eller omgøres
afgørelsen om inddragelse, regnes de i stk. 1 nævnte tidsrum
fra de tidspunkter, der er angivet i stk. 1 og 2, i forhold til
den tidligere meddelte opholdstilladelse.

Stk. 4. Ophold med en opholdstilladelse, der er opnået ved
svig, anses ikke for lovligt ophold.

Stk. 5. Den tid, hvori en udlænding har været varetægts-
fængslet forud for en senere domfældelse eller har udstået
frihedsstraf eller været undergivet anden strafferetlig retsføl-
ge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse,
for en lovovertrædelse, der ville have medført ubetinget fri-
hedsstraf, medregnes ikke i de i stk. 1 nævnte tidsrum.

§ 27 a. Til brug for Udlændingestyrelsens, Udlændin-
genævnets og Justitsministeriets afgørelser om udvisning ef-
ter kapitel 4, jf. § 49, kan politiet uden udlændingens sam-
tykke videregive oplysninger om udlændingens strafbare
forhold, herunder om sigtelser for strafbare forhold, til Ju-
stitsministeriet, Udlændingenævnet eller Udlændingestyrel-
sen.

Kapitel 4 a
Fuldbyrdelse af endelige administrative afgørelser truffet af

myndigheder i andre Schengenlande eller i lande, der er
tilsluttet Den Europæiske Union, om udsendelse af

udlændinge m.v.

§ 27 b. En udlænding kan udsendes af landet, hvis en ad-
ministrativ myndighed i et andet Schengenland eller i et
land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, på baggrund af
omstændigheder, der her i landet kunne medføre udvisning
efter kapitel 4, har truffet endelig afgørelse om udsendelse
af den pågældende, jf. dog stk. 2 og § 31. Er afgørelsen om
udsendelse truffet på baggrund af et strafbart forhold, kan
der alene træffes afgørelse om udsendelse efter 1. pkt., hvis
udlændingen er dømt for en lovovertrædelse, der i det på-
gældende land kan medføre en straf af mindst 1 års fængsel.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på udlændinge, der
1) har opholdstilladelse her i landet,
2) er statsborgere i et Schengenland eller et land, der er

tilsluttet Den Europæiske Union, eller
3) er familiemedlemmer til statsborgere i et land, der er

tilsluttet Den Europæiske Union, som har gjort brug af
deres ret til fri bevægelighed, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 3. Har en udlænding som nævnt i stk. 1 opholdstilla-
delse i et andet Schengenland eller i et EU-land, eller har
den pågældende visum til ophold af mere end 90 dages va-
righed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland
(langtidsvisum), træffes afgørelse om udsendelse efter stk. 1
i forbindelse med konsultationer i medfør af Schengenkon-
ventionens artikel 25, stk. 2, med myndighederne i det land,
hvor der er truffet endelig afgørelse om udsendelse af den
pågældende, og med myndighederne i det land, hvor den på-
gældende har opholdstilladelse eller langtidsvisum. Inddra-
ges den pågældendes opholdstilladelse eller langtidsvisum
ikke, træffes der ikke afgørelse om udsendelse efter stk. 1.

Stk. 4. Ved afgørelser om udsendelse efter stk. 1 finder
bestemmelsen i § 26, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 27 c. Når en udlænding, som er omfattet af § 27 b,
stk. 1, udrejser eller udsendes af landet, underretter Udlæn-
dingestyrelsen uden udlændingens samtykke det Schengen-
land eller det land, der er tilsluttet Den Europæiske Union,
hvor der er truffet endelig afgørelse om udsendelse af den
pågældende, herom.

§ 27 d. Udlændingestyrelsen og politiet kan uden udlæn-
dingens samtykke indhente fortrolige oplysninger, herunder
oplysninger om rent private forhold, om en udlænding, der
opholder sig her i landet, fra en myndighed i et andet Schen-
genland eller i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Uni-
on, som har truffet endelig afgørelse om udsendelse af ud-
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lændingen, hvis indhentelsen er nødvendig til brug for en af-
gørelse efter § 27 b.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen og politiet kan uden udlæn-
dingens samtykke videregive fortrolige oplysninger, herun-
der oplysninger om rent private forhold, om en udlænding,
der er udvist af landet efter kapitel 4, til myndigheder i an-
dre Schengenlande eller lande, der er tilsluttet Den Europæ-
iske Union, hvis videregivelsen er nødvendig til brug for
myndighedens afgørelse om udlændingens udsendelse af det
pågældende land.

§ 27 e. Politiet kan efter forespørgsel uden udlændingens
samtykke videregive oplysninger om en udlændings eventu-
elle tidligere straffe til myndigheder i et andet EU-land/
EØS-land eller et land, der er omfattet af § 2, stk. 5, til brug
for det pågældende lands vurdering af, om udlændingen ud-
gør en risiko for den offentlige orden eller sikkerhed i for-
bindelse med landets behandling af sager om udstedelse af
registreringsbevis eller opholdskort efter EU-retten. Findes
der i det pågældende land ikke en registreringsordning, kan
videregivelsen ske senest 3 måneder efter udlændingens ind-
rejse eller fra den dato, hvor udlændingen har anmeldt sin
tilstedeværelse i det pågældende land. En forespørgsel skal
besvares inden 2 måneder fra modtagelsen.

Kapitel 5
Afvisning

§ 28. En udlænding, der ikke har opholdstilladelse eller
har fået udstedt registreringsbevis eller opholdskort, jf. § 6,
her i landet, og en nordisk statsborger, som ikke har fast bo-
pæl her i landet, kan afvises ved indrejsen fra et land, der ik-
ke er tilsluttet Schengenkonventionen, i følgende tilfælde:
1) Hvis udlændingen har indrejseforbud og ikke har vi-

sum udstedt efter §§ 4 eller 4 a, jf. § 3 a, 1. pkt.
2) Hvis udlændingen ikke opfylder de bestemmelser om

rejselegitimation, visum og indrejse, som er fastsat ef-
ter kapitel 7.

3) Hvis der efter det, som er oplyst om udlændingens for-
hold, er grund til at antage, at den pågældende vil tage
ophold eller arbejde her i landet uden fornøden tilladel-
se. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2,
kan dog ikke afvises af denne grund.

4) Hvis udlændingen ikke kan forevise dokumentation for
opholdets formål og nærmere omstændigheder. Udlæn-
dinge, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan dog ikke
afvises af denne grund.

5) Hvis udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit
underhold både med hensyn til hele det påtænkte op-
hold i Schengenlandene og til enten hjemrejsen eller
gennemrejsen til et land, der ikke er tilsluttet Schen-
genkonventionen, og hvor den pågældende er sikret
indrejse, og ikke er i stand til på lovlig vis at erhverve
disse midler. Udlændinge, der er omfattet af § 2, stk. 1
eller 2, kan dog ikke afvises af denne grund.

6) Hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland
eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, og
er indberettet til SIS II som uønsket i medfør af SIS II-
forordningen.

7) Hvis andre hensyn til Schengenlandenes offentlige or-
den, forhold til fremmede magter eller sikkerheds- eller
sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke
bør have ophold her i landet.

Stk. 2. 11) Statsborgere i lande, der ikke er tilsluttet
Schengenkonventionen eller Den Europæiske Union, skal
afvises ved indrejsen fra et land, der ikke er tilsluttet Schen-
genkonventionen, efter bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-7, jf.
dog stk. 5.

Stk. 3. 11) En udlænding, der ikke har opholdstilladelse el-
ler har fået udstedt registreringsbevis eller opholdskort, jf.
§ 6, her i landet, eller en nordisk statsborger, som ikke har
fast bopæl her i landet, kan afvises ved indrejsen fra et
Schengenland efter bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-7, jf. dog
stk. 5. En nordisk statsborger kan dog kun afvises efter
stk. 1, nr. 2, såfremt den pågældende indrejser fra et ikke-
nordisk land, jf. § 39, stk. 4.

Stk. 4. En udlænding, der ikke er nordisk statsborger og
ikke er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, kan afvises ved indrej-
sen i Danmark, hvis den pågældende kan afvises efter de
regler, der gælder i det andet nordiske land, hvortil den på-
gældende må antages at ville rejse.

Stk. 5. 12)13) Afvisning efter stk. 1-4 må dog ikke ske,
hvis udlændingen i medfør af Schengengrænsekodeksens ar-
tikel 5, stk. 4, litra c, har opnået særlig tilladelse til at indrej-
se i Danmark. Har udlændingen efter § 2 b, stk. 4, ret til at
rejse gennem Danmark, kan den pågældende alene afvises
efter stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2-4.

Stk. 6. 12) En udlænding, der ikke har fast bopæl her i lan-
det, kan uanset bestemmelserne i kapitel 1 afvises, såfremt
det findes påkrævet af hensyn til statens sikkerhed.

Stk. 7. 12) Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler
om afvisning og udsendelse af blindpassagerer.

§ 29. (Ophævet)

Kapitel 5 a
Overførsel m.v. efter reglerne i Dublinforordningen

§ 29 a. En udlænding kan afvises eller overføres til et an-
det EU-land efter reglerne i Dublinforordningen eller efter
en overenskomst eller et hertil svarende arrangement, som
Danmark har indgået med et eller flere lande i tilslutning til
Dublinforordningen.

Stk. 2. Ved Dublinforordningen forstås i denne lov Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af
26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til
afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for be-
handlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der
er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en
af medlemsstaterne, med senere ændringer.

Kapitel 6
Forskellige regler om opholdstilladelse, udvisning og

afvisning

§ 30. En udlænding, der efter reglerne i kapitlerne 1 og
3-5 a ikke har ret til at opholde sig her i landet, skal udrejse
af landet.
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Stk. 2. Udrejser udlændingen ikke frivilligt, drager politiet
omsorg for udrejsen. Justitsministeren fastsætter nærmere
regler herom.

Stk. 3. 14) Drager politiet omsorg for udrejsen, og gen-
nemføres udrejsen med fly, tager politiet hensyn til de fælles
retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med
fælles udsendelse med fly, der er optaget som bilag til be-
slutning 2004/573/EF med senere ændringer.

Stk. 4. Til brug for behandlingen af en sag om udsendelse
af en udlænding videregiver Udlændingestyrelsen, Styrelsen
for Fastholdelse og Rekruttering, Justitsministeriet, Beskæf-
tigelsesministeriet, domstolene, Udlændingenævnet eller
Flygtningenævnet uden udlændingens samtykke alle akter,
der er indgået i en sag om opholdstilladelse, til politiet, når
der er meddelt afslag på opholdstilladelse, eller når ansøge-
ren frafalder ansøgningen herom.

§ 30 a. Folketingets Ombudsmand varetager tilsyn med
tvangsmæssig udsendelse.

Stk. 2. Tilsynet udøves i overensstemmelse med lov om
Folketingets Ombudsmand. Folketingets Ombudsmand skal
ved tilsynet særlig påse, at politiets virksomhed foretages
med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse.

Stk. 3. Folketingets Ombudsmands tilsyn foretages på
grundlag af regelmæssige indberetninger fra politiet og ved
gennemgang af et antal afsluttede udsendelsessager.

Stk. 4. Folketingets Ombudsmand kan være til stede under
politiets udsendelse af udlændinge. Politiet sørger for det
praktisk nødvendige i forbindelse med Folketingets Om-
budsmands tilstedeværelse under udsendelsen. Tilsynet om-
fatter tiden fra beslutningen om tvangsmæssig udsendelse,
og frem til udsendelsen er gennemført. Politiet meddeler
Folketingets Ombudsmand de oplysninger, som er nødven-
dige til varetagelse af tilsynets virksomhed.

Stk. 5. Folketingets Ombudsmand afgiver en årlig beret-
ning om tilsynets virksomhed. Beretningen offentliggøres.

§ 31. En udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den
pågældende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tor-
tur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller
straf, eller hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videre-
sendelse til et sådant land.

Stk. 2. En udlænding, der er omfattet af § 7, stk. 1, må ik-
ke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer for-
følgelse af de i flygtningekonventionen af 28. juli 1951, arti-
kel 1 A, nævnte grunde, eller hvor udlændingen ikke er be-
skyttet mod videresendelse til et sådant land. Dette gælder
ikke, hvis udlændingen med rimelig grund må anses for en
fare for statens sikkerhed, eller hvis udlændingen efter ende-
lig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en
fare for samfundet, jf. dog stk. 1.

§ 32. En dom, kendelse eller beslutning, hvorved en ud-
lænding udvises, medfører, at udlændingens visum og op-
holdstilladelse bortfalder, og at udlændingen ikke uden tilla-
delse på ny må indrejse og opholde sig her i landet (indrej-
seforbud). Indrejseforbuddet kan tidsbegrænses og regnes
fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller

udsendelsen. Indrejseforbudet har gyldighed fra tidspunktet
for udrejsen eller udsendelsen.

Stk. 2. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter
§§ 22-24 meddeles for
1) 4 år, hvis udlændingen idømmes en betinget friheds-

straf eller idømmes en ubetinget frihedsstraf af ikke
over 3 måneder eller anden strafferetlig retsfølge, der
indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for
en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af
denne karakter eller varighed,

2) 6 år, hvis udlændingen idømmes en ubetinget friheds-
straf af mere end 3 måneder men ikke over 1 år eller
anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver
mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse,
der ville have medført en straf af denne varighed,

3) 12 år, hvis udlændingen idømmes en ubetinget fæng-
selsstraf af mere end 1 år, men ikke over 2 år, eller an-
den strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mu-
lighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der
ville have medført en straf af denne varighed,

4) bestandig, hvis udlændingen idømmes en ubetinget
fængselsstraf af mere end 1 år og 6 måneder, men ikke
over 2 år, eller anden strafferetlig retsfølge, der inde-
bærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af den-
ne varighed, medmindre der alene findes grundlag for
at meddele indrejseforbud for 12 år, eller for

5) bestandig, hvis udlændingen idømmes en ubetinget
fængselsstraf af mere end 2 år eller anden strafferetlig
retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for fri-
hedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have
medført en straf af denne varighed.

Stk. 3. Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter
§ 22, nr. 4-8, § 23, nr. 1, jf. § 22, nr. 4-8, eller § 24, nr. 1, jf.
§ 22, nr. 4-8, og udvisning ved dom af en udlænding, som
ikke har haft lovligt ophold her i landet i længere tid end de
sidste 6 måneder, meddeles dog for mindst 6 år.

Stk. 4. 15) Indrejseforbud i forbindelse med udvisning ef-
ter § 25, nr. 1, meddeles for bestandig, jf. dog stk. 5. Det
samme gælder indrejseforbud i forbindelse med udvisning
efter § 25, nr. 2, når udlændingen anses for en alvorlig trus-
sel mod den offentlige orden eller sikkerhed. Indrejseforbud
i forbindelse med udvisning efter § 25, nr. 2, når udlændin-
gen anses for en alvorlig trussel mod den offentlige sund-
hed, og efter § 25 b, når udlændingen ikke er statsborger i et
af de lande, som er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelandsstatsbor-
ger), og er indrejst i strid med et indrejseforbud, der tidligere
er meddelt i forbindelse med udvisning efter § 25 b, eller i
strid med et indrejseforbud meddelt af en anden medlems-
stat og opdateret i SIS II, meddeles for 5 år, jf. dog stk. 5.
Indrejseforbud i forbindelse med udvisning efter § 25 c
meddeles for 4 år. Indrejseforbud i forbindelse med udvis-
ning efter §§ 25 a og 25 b meddeles for 2 år, jf. dog 3. pkt.
og stk. 5.

Stk. 5. 15) Hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet
til familiemæssige og sociale tilknytninger, taler herfor, kan
der, medmindre udlændingen er udvist efter § 25 a, stk. 1,
meddeles et indrejseforbud af kortere varighed end anført i
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stk. 4, 3. og 5. pkt. Der kan endvidere meddeles et indrejse-
forbud af kortere varighed end anført i stk. 4, 1. og 2. pkt.,
hvis et indrejseforbud for bestandig vil være i strid med
Danmarks internationale forpligtelser.

Stk. 6. 15) Den politimyndighed, som drager omsorg for
udrejsen, udleverer udlændingen en skriftlig og begrundet
meddelelse om indrejseforbuddet og om strafansvaret ved
overtrædelse heraf.

Stk. 7. 15) Et indrejseforbud bortfalder, såfremt den på-
gældende under de i § 10, stk. 3 og 4, nævnte betingelser
meddeles opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n.

Stk. 8. 15) Et indrejseforbud meddelt en statsborger i et
land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af
aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområ-
de, en schweizisk statsborger eller en udlænding i øvrigt
omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 2, kan ophæves, såfremt
særlige grunde taler derfor. Der skal tages stilling til en an-
søgning om ophævelse af indrejseforbuddet inden 6 måne-
der fra ansøgningens indgivelse.

Stk. 9. 15) En udlænding, som er omfattet af restriktive
foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til ind-
rejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller
Den Europæiske Union, må ikke uden tilladelse indrejse og
opholde sig her i landet (Indrejseforbud). Indrejseforbuddet
gælder, så længe udlændingen er omfattet af de restriktive
foranstaltninger. Indrejseforbuddet bortfalder, hvis udlæn-
dingen ophører med at være omfattet af de restriktive foran-
staltninger eller udlændingen af særlige grunde meddeles
opholdstilladelse her i landet.

Stk. 10. 15)16) Indrejseforbud i forbindelse med udvisning
efter § 25 b, der meddeles en udlænding, som ikke er stats-
borger i et af de lande, der er nævnt i § 2, stk. 1 (tredjelands-
statsborger), kan i ganske særlige tilfælde, herunder af hen-
syn til familiens enhed, ophæves. Herudover kan et indrejse-
forbud i forbindelse med en udvisning efter § 25 b, stk. 2,
ophæves, hvis udlændingen har forladt landet i overensstem-
melse med en fastsat udrejsefrist.

§ 32 a. Afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter
§ 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, eller afgørelser om bortfald eller
inddragelse af en sådan opholdstilladelse skal tillige inde-
holde afgørelse om, hvorvidt udlændingen kan udsendes,
hvis denne ikke udrejser frivilligt, jf. § 31.

§ 32 b. En afgørelse om, at en udlænding, der er meddelt
afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 eller
§ 8, stk. 1 eller 2, ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, skal
ændres, hvis det grundlag, som er angivet i afgørelsen, ikke
længere er til stede.

§ 33. Afslag på en ansøgning om opholdstilladelse eller
på en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, beslut-
ning om inddragelse af opholdstilladelse, afslag på en an-
søgning om udstedelse af et registreringsbevis eller opholds-
kort, jf. § 6, beslutning om inddragelse af et registreringsbe-
vis eller opholdskort, jf. § 6, beslutning om udvisning efter
§§ 25, 25 a eller 25 b og beslutning om udsendelse efter
§ 27 b skal indeholde en frist for udrejse. Afgørelsen skal

endvidere indeholde oplysning om reglerne i stk. 3, 1., 3. og
4. pkt.

Stk. 2. 17) I afgørelser, der er omfattet af stk. 1, fastsættes
udrejsefristen til 1 måned, hvis udlændingen er statsborger i
et andet nordisk land og har haft bopæl her i landet, hvis ud-
lændingen er omfattet af de regler, der er nævnt i § 2, stk. 4,
(EU-reglerne), eller hvis udlændingen hidtil har haft op-
holdstilladelse. I afgørelser om afslag på ansøgning om op-
holdstilladelse efter §§ 7 og 9 b og § 9 c, stk. 3, nr. 2, fast-
sættes udrejsefristen til 15 dage. For andre udlændinge fast-
sættes udrejsefristen til 7 dage. I påtrængende tilfælde fast-
sættes udrejsefristen altid til straks. Påtrængende tilfælde
foreligger navnlig, når udlændingen er til fare for statens
sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden,
sikkerhed eller sundhed, når udlændingen har begået et
strafbart forhold, når der er tale om svig eller en åbenbart
grundløs ansøgning, eller når der er risiko for, at udlændin-
gen vil forsvinde eller unddrage sig udsendelse. Risiko for,
at udlændingen vil forsvinde eller unddrage sig udsendelse,
foreligger, når udlændingen ikke har medvirket under sa-
gens behandling, eller når der i øvrigt på baggrund af oplys-
ningerne om udlændingen og opholdets varighed og karak-
ter er grund til at antage, at udlændingen vil forsvinde eller
unddrage sig udsendelse. Det kan ikke anses for et påtræn-
gende tilfælde, at der er risiko for, at udlændingen vil for-
svinde, hvis udlændingen er statsborger i et af de lande, der
er nævnt i § 2, stk. 1.

Stk. 3. Påklages en afgørelse efter stk. 1 inden 7 dage ef-
ter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret
til at blive her i landet, indtil klagen er afgjort, såfremt ud-
lændingen enten er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, eller er
statsborger i et andet nordisk land og har haft bopæl her i
landet eller hidtil har haft opholdstilladelse med mulighed
for varigt ophold her i landet. Opretholdes afgørelsen, fast-
sættes der en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 2. En
udlænding, der ikke hidtil har haft opholdstilladelse, regi-
streringsbevis eller opholdskort, jf. § 6, her i landet, og som
er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 1 og 2, har dog ikke
ret til at blive her i landet, indtil en klage over en beslutning
om udvisning efter §§ 25 a eller 25 b er afgjort. Klage over
en afgørelse, som ikke er omfattet af 1. pkt., kan kun tillæg-
ges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis
særlige grunde taler derfor.

Stk. 4. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b har
ikke opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen,
medmindre ganske særlige grunde taler derfor.

Stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse, som tillades ind-
givet her i landet, jf. § 9, stk. 21, § 9 a, stk. 4, § 9 c, stk. 6,
§ 9 f, stk. 8, § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk.
2, § 9 m, stk. 2, og § 9 n, stk. 2, og ansøgning om opholdstil-
ladelse efter § 9 d tillægges opsættende virkning med hen-
syn til udrejsefristen.

Stk. 6. Hvis en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen
efter § 53 b, stk. 1, indbringes for Folketingets Ombuds-
mand, har dette ikke opsættende virkning med hensyn til ud-
rejsefristen. Indbringes en afgørelse truffet af justitsministe-
ren efter § 9 b for Folketingets Ombudsmand, har dette ikke
opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis ind-
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bringelsen må anses for åbenlyst ubegrundet eller indbrin-
gelsen ikke sker i tilknytning til meddelelsen af afslaget på
opholdstilladelse efter § 9 b.

Stk. 7. En ansøgning om genoptagelse af en afgørelse ef-
ter § 7 eller § 9 b har ikke opsættende virkning med hensyn
til udrejsefristen, medmindre den myndighed, der har truffet
afgørelsen, træffer beslutning herom. Er udlændingens ud-
rejsefrist overskredet, har en ansøgning om genoptagelse ik-
ke opsættende virkning, medmindre ganske særlige grunde
taler derfor.

Stk. 8. En ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 b, ef-
ter § 9 c, når ansøgningen vedrører en udlænding, der har
indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7, eller efter
§ 9 e behandles ikke, hvis den myndighed, der skal træffe
afgørelsen, ikke er bekendt med udlændingens opholdssted.
1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en ansøgning om
genoptagelse af en afgørelse efter § 7, efter § 9 b, efter § 9 c,
når afgørelsen vedrører en udlænding, der har indgivet an-
søgning om opholdstilladelse efter § 7, eller efter § 9 e.

Stk. 9. Er udvisning sket ved dom, fastsætter politiet ud-
rejsefristen til straks, jf. dog stk. 15. Udrejsefristen regnes
fra tidspunktet for løsladelse eller udskrivning fra hospital
eller forvaring. Er dommen betinget, eller er udvisning sket
ved dom til ambulant behandling med mulighed for friheds-
berøvelse, regnes fristen fra tidspunktet for endelig dom i
sagen eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved
domsafsigelsen, fra dommens forkyndelse.

Stk. 10. Ansøgning om opholdstilladelse efter §§ 9-9 f og
9 i-9 n, jf. § 10, stk. 4, fra en udlænding med indrejseforbud,
har ikke opsættende virkning, medmindre den myndighed,
der behandler ansøgningen, træffer beslutning herom.

Stk. 11. Klage over en afvisningsbeslutning giver ikke ud-
lændingen ret til at indrejse i landet.

Stk. 12. Påklager en udlænding fra Kosovoprovinsen i
Forbundsrepublikken Jugoslavien, der har eller har haft op-
holdstilladelse i medfør af lov om midlertidig opholdstilla-
delse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublik-
ken Jugoslavien (Kosovonødloven), eller som på grundlag
af en ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 indgivet in-
den den 30. april 1999 er eller har været registreret som
asylansøger efter § 48 e, stk. 2, en afgørelse om afslag på en
ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 e eller en beslut-
ning om inddragelse af en sådan opholdstilladelse inden 7
dage efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt ud-
lændingen, har den pågældende ret til at blive her i landet,
indtil sagen er afgjort.

Stk. 13. Påklages et afslag på opholdstilladelse efter § 9 c,
stk. 3, nr. 2, inden 7 dage efter, at det er meddelt den pågæl-
dende, har udlændingen ret til at blive her i landet, indtil
klagen er afgjort.

Stk. 14. Har en udlænding været udsat for menneskehan-
del, fastsætter Udlændingestyrelsen efter anmodning udrej-
sefristen til 30 dage, medmindre særlige grunde taler deri-
mod. Udrejsefristen kan efter anmodning fastsættes til et se-
nere tidspunkt eller forlænges, hvis særlige grunde taler der-
for, eller hvis udlændingen samarbejder om en forberedt
hjemsendelse. Udrejsefristen kan højst udgøre 120 dage.

Stk. 15. Stk. 14 finder tilsvarende anvendelse for en ud-
lænding, der har været udsat for menneskehandel og er ud-
vist ved dom.

§ 33 a. Udlændinge, som samarbejder om udrejsen og
indgår en kontrakt om opkvalificeringsforløb og frivillig
udrejse med Udlændingestyrelsen, jf. § 43 c, skal uanset den
fastsatte udrejsefrist, jf. § 33, først udrejse, når opkvalificer-
ingsforløbet i Danmark er afsluttet eller ophørt.

§ 33 b. En afgørelse, der er omfattet af § 33, stk. 1, skal
meddeles skriftligt. Det samme gælder en afgørelse om,
hvorvidt en klage over en sådan afgørelse kan tillægges op-
sættende virkning.

Stk. 2. Efter anmodning gives udlændingen en skriftlig el-
ler mundtlig oversættelse af de vigtigste elementer i afgørel-
sen, jf. stk. 1, på et sprog, som udlændingen forstår eller
med rimelighed kan formodes at forstå.

§ 33 c. 18) En udrejsefrist efter § 33, stk. 2, kan forlænges,
hvis særlige grunde, herunder opholdets varighed, hensynet
til skolesøgende børn og anden familiemæssig og social til-
knytning, taler herfor. Afgørelsen skal meddeles skriftligt.

§ 34. Indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt en udlæn-
ding skal afvises, udvises, overføres eller udsendes under
henvisning til, at udlændingen ikke har ret til at opholde sig
her i landet efter reglerne i kapitel 1 og 3-5 a, og indtil en
afgørelse herom kan iværksættes, kan politiet, når det må
anses for nødvendigt for at sikre udlændingens tilstedevæ-
relse, bestemme, at udlændingen skal:
1) deponere sit pas, anden rejselegitimation og billet hos

politiet,
2) stille en af politiet fastsat sikkerhed,
3) tage ophold efter politiets nærmere bestemmelse og
4) give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter.

Stk. 2. Politiet kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for
at sikre udlændingens tilstedeværelse eller medvirken til sa-
gens behandling eller udrejsen, bestemme, at en udlænding
skal give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter,
såfremt
1) udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse

efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf.
§ 40, stk. 1, 1. og 2. pkt.,

2) udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhø-
ring ved Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den
pågældende er indkaldt,

3) udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd
over for personer, der udfører opgaver med driften af et
indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de
personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsste-
det, eller

4) udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens
bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter
Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. § 42 a,
stk. 7, 3. pkt., og § 42 d, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Drager politiet omsorg for en udlændings udrejse,
og medvirker udlændingen ikke hertil, jf. § 40, stk. 4, 1.
pkt., kan politiet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for at
sikre udlændingens tilstedeværelse eller medvirken til udrej-
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sen, bestemme, at udlændingen skal give møde hos politiet
på nærmere angivne tidspunkter.

Stk. 4. Politiet bestemmer, medmindre særlige grunde ta-
ler derimod, at en udlænding, hvis opholdstilladelse efter § 7
eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. § 32, stk. 1, men som
ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, og en udlænding, der
har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter
§ 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, men som ikke kan udsendes af
landet, jf. § 31, skal give møde hos politiet på nærmere an-
givne tidspunkter med henblik på løbende at sikre, at politiet
har kendskab til udlændingens opholdssted.

Stk. 5. Politiet kan bestemme, at en udlænding, der er ud-
vist ved endelig dom efter §§ 22-24, og som ikke er vare-
tægtsfængslet efter § 35, skal give møde hos politiet på nær-
mere angivne tidspunkter med henblik på at sikre en effektiv
fuldbyrdelse af bestemmelsen om udvisning.

Stk. 6. Politiet kan anvende de i stk. 1 nævnte foranstalt-
ninger, når det må anses for nødvendigt for at sikre tilstede-
værelsen af en udlænding, der er i transit i en dansk lufthavn
med henblik på udsendelse.

§ 34 a. Udlændingestyrelsen skal beslutte, at en udlæn-
ding, hvis opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2,
er bortfaldet, jf. § 32, stk. 1, men som ikke kan udsendes af
landet, jf. § 31, og en udlænding som har fået afslag på en
ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 el-
ler 2, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31, og som
gentagne gange er straffet for manglende overholdelse af et
opholdspåbud, jf. § 42 a, stk. 9, jf. § 60, stk. 1, som en for-
anstaltning til at styrke kontrollen med overholdelsen af op-
holdspåbuddet, jf. § 42 a, stk. 10, i en periode på 1 måned
skal registreres ved ind- og udgang af indkvarteringsstedet
ved en elektronisk sender, som monteres på udlændingens
person.

Stk. 2. Politiet yder bistand til gennemførelsen af monte-
ringen af den elektroniske sender på udlændingens person.
Monteringen af den elektroniske sender skal ske så skån-
somt, som omstændighederne tillader det. Indgrebet kan om
nødvendigt ske med den fornødne magtanvendelse.

Stk. 3. Begærer udlændingen spørgsmålet om monterin-
gen af den elektroniske sender indbragt for retten, skal Ud-
lændingestyrelsen inden 5 søgnedage indbringe sagen for
byretten på det sted, hvor indkvarteringsstedet er beliggen-
de.

Stk. 4. Reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a finder til-
svarende anvendelse for sager indbragt for retten efter stk. 3.

Stk. 5. Har en udlænding, som har fået monteret en elek-
tronisk sender, fået dispensation fra overholdelse af et op-
holdspåbud, jf. § 42 a, stk. 9, skal den elektroniske sender
fjernes fra udlændingens person i den periode, dispensatio-
nen vedrører. Den elektroniske sender monteres på ny, når
dispensationen fra overholdelse af opholdspåbuddet er udlø-
bet.

Stk. 6. Medvirker udlændingen ikke til monteringen af
den elektroniske sender, straffes udlændingen med bøde.
Med bøde straffes også den udlænding, som efter monterin-
gen af den elektroniske sender fjerner eller ødelægger den-
ne.

§ 35. En udlænding kan varetægtsfængsles, når der er be-
stemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig
for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og
under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om ud-
visning kan fuldbyrdes, og når:
1) Udlændingen ikke har fast bopæl her i landet, og der er

begrundet mistanke om, at udlændingen har begået en
lovovertrædelse, der kan medføre udvisning efter
§§ 22-24.

2) Udlændingen er indrejst i strid med et indrejseforbud.
Stk. 2. En udlænding, som har indgivet ansøgning om op-

holdstilladelse i medfør af § 7, og som er udvist ved endelig
dom efter §§ 22-24, kan varetægtsfængsles med henblik på
at sikre en effektiv fuldbyrdelse af bestemmelsen om udvis-
ning.

Stk. 3. Retsplejelovens bestemmelser om varetægtsfængs-
ling og foranstaltninger, der træder i stedet herfor, finder i
øvrigt anvendelse. Der fastsættes dog altid en frist for vare-
tægtsfængslingens eller foranstaltningens længde ved vare-
tægtsfængsling eller foranstaltning, der træder i stedet her-
for, alene med henblik på fuldbyrdelse af bestemmelse ved
endelig dom om udvisning. Fristen efter 2. pkt. fastsættes af
retten på det sted, hvor udlændingen er tilbageholdt.

§ 36. Såfremt de i § 34 nævnte foranstaltninger ikke er til-
strækkelige til at sikre muligheden for afvisning, for udvis-
ning efter § 25, nr. 2, §§ 25 a, 25 b og 25 c eller for udsen-
delse af en udlænding, der efter reglerne i kapitlerne 1 og
3-5 i øvrigt ikke har ret til at opholde sig her i landet, kan
politiet bestemme, at den pågældende skal frihedsberøves.
Med henblik på at sikre muligheden for afvisning eller over-
førsel efter reglerne i kapitel 5 a kan politiet bestemme, at
der skal ske frihedsberøvelse, hvis der er en væsentlig risiko
for, at den pågældende forsvinder, og de i § 34 nævnte for-
anstaltninger ikke er tilstrækkelige. Politiet kan bestemme,
at en udlænding skal frihedsberøves for at sikre muligheden
for udvisning efter § 25, nr. 1. Har udlændingen fast bopæl
her i landet, kan den pågældende alene frihedsberøves for at
sikre muligheden for udvisning efter § 25. En udlænding,
hvis ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 forventes eller
er udtaget til behandling efter den i § 53 b, stk. 1, nævnte
procedure, kan efter en konkret, individuel vurdering fri-
hedsberøves, såfremt det er påkrævet for at fastholde udlæn-
dingens tilstedeværelse under asylsagsbehandlingen, med-
mindre de i § 34 nævnte foranstaltninger er tilstrækkelige.

Stk. 2. En udlænding kan frihedsberøves, såfremt den på-
gældende ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestem-
melse om at tage ophold, jf. § 42 a, stk. 7, 3. pkt., og § 42 d,
stk. 2, 2. pkt. En udlænding, som har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse i medfør af § 7, kan endvidere frihedsberø-
ves, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en
afhøring ved politiet eller Udlændingestyrelsen, hvortil den
pågældende er indkaldt.

Stk. 3. En udlænding, som har indgivet ansøgning om op-
holdstilladelse i medfør af § 7, og som er udvist efter § 25 a,
stk. 1, kan frihedsberøves med henblik på at sikre en effek-
tiv fuldbyrdelse af afgørelsen om udvisning.
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Stk. 4. Såfremt de i § 34 nævnte foranstaltninger ikke er
tilstrækkelige til at sikre en effektiv behandling af asylan-
søgningen og udsendelse af landet, kan en udlænding, som
har indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7,
frihedsberøves under asylsagens behandling, hvis udlændin-
gen gennem sin adfærd lægger væsentlige hindringer i vejen
for asylsagens oplysning ved
1) gentagne gange uden rimelig grund at udeblive fra af-

høringer ved politiet eller Udlændingestyrelsen, hvortil
den pågældende er indkaldt,

2) ikke at meddele eller ved at tilsløre oplysninger om sin
identitet, nationalitet eller rejserute eller ved at meddele
utvivlsomt urigtige oplysninger herom, jf. § 40, stk. 1,
1. og 2. pkt., eller

3) på anden lignende måde ikke at medvirke til sagens op-
lysning.

Stk. 5. Drager politiet omsorg for en udlændings udrejse,
og medvirker udlændingen ikke hertil, jf. § 40, stk. 4, 1.
pkt., kan udlændingen frihedsberøves med henblik på at sik-
re, at udlændingen meddeler de nødvendige oplysninger til
udrejsen og medvirker til tilvejebringelse af den nødvendige
rejselegitimation og visum og til udrejsen i øvrigt.

Stk. 6. En udlænding, der af Udlændingestyrelsen i med-
før af § 53 b, stk. 1, eller Flygtningenævnet er meddelt af-
slag på en ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7,
og hvor politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og
udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.,
kan frihedsberøves, såfremt de i §§ 34 og 42 a, stk. 7, 3.
pkt., og stk. 12, nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkeli-
ge til at sikre udlændingens medvirken til udrejsen.

Stk. 7. En udlænding, der en eller flere gange ikke efter-
kommer politiets bestemmelse efter § 34, stk. 4, kan friheds-
berøves, såfremt det er nødvendigt for at afgøre, om der er
opstået mulighed for udsendelse, jf. § 32 b.

Stk. 8. Såfremt de i § 34 nævnte foranstaltninger ikke er
tilstrækkelige til at sikre tilstedeværelsen af en udlænding,
der er i transit i en dansk lufthavn med henblik på udsendel-
se, kan udlændingen frihedsberøves.

§ 37. En udlænding, der er frihedsberøvet efter § 36, skal,
medmindre den pågældende forinden løslades, inden 3 døgn
efter frihedsberøvelsens iværksættelse fremstilles for retten,
der tager stilling til spørgsmålet om frihedsberøvelsens lov-
lighed og fortsatte opretholdelse. Er frihedsberøvelsen
iværksat for at sikre muligheden for udvisning efter § 25, nr.
1, skal spørgsmålet om frihedsberøvelsens lovlighed og
eventuelt fortsatte opretholdelse inden 3 døgn efter friheds-
berøvelsens iværksættelse indbringes for retten, uanset om
den pågældende forinden løslades. Er frihedsberøvelsen ef-
ter § 36 iværksat umiddelbart i forlængelse af en frihedsbe-
røvelse efter lov om politiets virksomhed, regnes fristen fra
tidspunktet for frihedsberøvelsen efter lov om politiets virk-
somhed. Rettens prøvelse af en frihedsberøvelse, der er
iværksat for at sikre muligheden for udvisning efter § 25, nr.
1, behandles efter kapitel 7 b. Er frihedsberøvelsen efter
§ 36 iværksat umiddelbart i forlængelse af en anholdelse ef-
ter retsplejelovens kapitel 69, regnes fristen fra tidspunktet

for anholdelsen. Fremstillingen skal ske for retten på det
sted, hvor udlændingen er tilbageholdt, jf. dog 4. pkt.

Stk. 2. Retten beskikker en advokat for udlændingen.
Tidspunktet for frihedsberøvelsens iværksættelse og for
fremstillingen i retten anføres i retsbogen.

Stk. 3. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan på-
kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37. Er udlæn-
dingen frihedsberøvet på afgørelsens tidspunkt, og findes
frihedsberøvelsen lovlig, fastsættes der i kendelsen en frist
for fortsat tilbageholdelse. Denne frist kan senere forlænges
af retten, dog højst med 4 uger ad gangen. Er frihedsberø-
velsen iværksat i medfør af § 36, stk. 1, 5. pkt., kan friheds-
berøvelsen opretholdes efter denne bestemmelse i højst 7
dage fra frihedsberøvelsens iværksættelse efter § 36, stk. 1,
5. pkt. Retsplejelovens § 748 b finder med undtagelse af be-
stemmelsens stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse for rets-
møder, hvor der skal tages stilling til forlængelse af fristen
for frihedsberøvelse.

Stk. 4. Ved frihedsberøvelsens iværksættelse skal politiet
skriftligt gøre udlændingen bekendt med bestemmelserne i
stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., på et sprog, som udlændingen forstår
eller med rimelighed kan formodes at forstå. Politiet skal
endvidere gøre udlændingen bekendt med adgangen til at
sætte sig i forbindelse med hjemlandets diplomatiske eller
konsulære repræsentation eller, såfremt udlændingen søger
opholdstilladelse efter § 7, med en repræsentant for Dansk
Flygtningehjælp.

Stk. 5. Kæremål har ikke opsættende virkning med hensyn
til gennemførelse af beslutning om afvisning, udvisning,
overførsel eller udsendelse under henvisning til, at udlæn-
dingen ikke har ret til at opholde sig her i landet efter regle-
rne i kapitel 1 og 3-5 a.

Stk. 6. Retsplejelovens kapitel 43 a finder i øvrigt tilsva-
rende anvendelse.

Stk. 7. En afgørelse om frihedsberøvelse efter § 36 og om
opretholdelse heraf, jf. stk. 1, 1. pkt., skal meddeles skrift-
ligt. Politiet giver ved iværksættelsen af en frihedsberøvelse
efter § 36, stk. 1, 2. pkt., udlændingen en skriftlig oversæt-
telse af de væsentligste elementer i afgørelsen på et sprog,
som udlændingen forstår eller med rimelighed kan formodes
at forstå.

Stk. 8. Frihedsberøvelse med henblik på udsendelse efter
§ 36 må ikke finde sted i et tidsrum, der overstiger 6 måne-
der. Retten kan dog forlænge dette tidsrum i op til yderligere
12 måneder, hvis der foreligger særlige omstændigheder,
herunder hvis udsendelsesproceduren uanset alle rimelige
bestræbelser kan forventes at tage længere tid som følge af
udlændingens manglende medvirken til udsendelsen eller
forsinkelser i forbindelse med fremskaffelse af nødvendig
rejselegitimation og indrejsetilladelse. Frihedsberøvelsen
skal være af så kort varighed som muligt og må kun opret-
holdes, så længe udsendelsen er under forberedelse og gen-
nemføres med omhu.

Stk. 9. Frihedsberøvelse efter § 36, stk. 1, 2. pkt., må ikke
opretholdes, hvis Udlændingestyrelsen ikke inden 1 måned
fra tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om opholds-
tilladelse efter § 7 har indgivet en anmodning til en anden
medlemsstat om overtagelse eller tilbagetagelse. Er der ikke
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indgivet en sådan ansøgning, må frihedsberøvelsen ikke op-
retholdes, hvis Udlændingestyrelsen ikke har indgivet en an-
modning til en anden medlemsstat om overtagelse eller til-
bagetagelse inden 1 måned fra det tidspunkt, hvor den på-
gældendes tilstedeværelse i landet er kommet til udlændin-
gemyndighedernes kendskab. Fra det tidspunkt, hvor en an-
den medlemsstat har accepteret overtagelse eller tilbageta-
gelse, eller hvor en klage ikke længere har opsættende virk-
ning, må frihedsberøvelse ikke finde sted i et tidsrum, der
overstiger 6 uger. Frihedsberøvelsen skal være af så kort va-
righed som muligt og må kun opretholdes, så længe afvis-
ningen eller overførslen er under forberedelse og gennemfø-
res med omhu.

Stk. 10. Frihedsberøvelse efter § 36 med henblik på afvis-
ning eller overførsel efter reglerne i kapitel 5 a eller udsen-
delse skal finde sted i særlige faciliteter. Hvis dette ikke er
muligt, skal den frihedsberøvede holdes adskilt fra alminde-
lige indsatte. Uledsagede mindreårige må ikke frihedsberø-
ves i fængsler.

§ 37 a. Retsplejelovens § 758, stk. 1, 1.-3. pkt., § 758,
stk. 2, og § 759 finder tilsvarende anvendelse på en udlæn-
ding, der frihedsberøves i medfør af § 36.

Stk. 2. Retsplejelovens §§ 773-776 og 778 finder tilsva-
rende anvendelse på en udlænding, hvis frihedsberøvelse er
opretholdt af retten i medfør af § 37, jf. § 36.

§ 37 b. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af
§ 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i
medfør af § 37, jf. § 36, er under frihedsberøvelsen ikke un-
dergivet andre indskrænkninger i sin frihed, end frihedsbe-
røvelsens øjemed og opretholdelse af orden og sikkerhed på
anbringelsesstedet nødvendiggør.

Stk. 2. Retsplejelovens § 770, stk. 2, finder tilsvarende an-
vendelse på en udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af
udlændingelovens § 36, eller hvis frihedsberøvelse er opret-
holdt af retten i medfør af § 37, jf. § 36.

§ 37 c. Retten kan på begæring af politiet bestemme, at en
udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i
medfør af § 37, jf. § 36, fuldstændig eller delvis skal udeluk-
kes fra fællesskab med andre indsatte (isolation), hvis dette
er påkrævet af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som
er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold
til denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt ophol-
der sig her i landet.

Stk. 2. Isolation må ikke iværksættes eller fortsættes, så-
fremt formålet hermed kan tilgodeses ved mindre indgriben-
de foranstaltninger. Ved afgørelsen om isolation skal der
endvidere tages hensyn til den særlige belastning, indgrebet
kan medføre for den frihedsberøvede på grund af dennes un-
ge alder eller fysiske eller psykiske svagelighed.

Stk. 3. Politiets begæring om isolation indgives til retten
på det sted, hvor udlændingen er frihedsberøvet. Retten be-
skikker en advokat for udlændingen. Rettens afgørelse træf-
fes ved kendelse, der kan påkæres efter reglerne i retspleje-
lovens kapitel 37. Kæremål har ikke opsættende virkning
med hensyn til gennemførelse af beslutning om isolation.

Retsplejelovens kapitel 43 a finder i øvrigt tilsvarende an-
vendelse.

Stk. 4. Finder retten, at isolation kan iværksættes eller
fortsættes, fastsættes der i kendelsen en frist for fortsat isola-
tion. Ved iværksættelse af isolation må den første frist for
indgrebets længde ikke overstige 2 uger. Denne frist kan se-
nere forlænges af retten, dog højst med 4 uger ad gangen.
Fuldstændig isolation må ikke finde sted i et sammenhæn-
gende tidsrum på mere end 4 uger. Retsplejelovens § 748 b
finder med undtagelse af bestemmelsens stk. 1, 2. pkt., til-
svarende anvendelse for retsmøder, hvor der skal tages stil-
ling til iværksættelse eller forlængelse af isolation.

Stk. 5. Politiet kan bestemme, at en udlænding, der er fri-
hedsberøvet i medfør af § 36, men ikke er fremstillet for ret-
ten i medfør af § 37, fuldstændig eller delvis skal undergives
isolation, såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Ud-
lændingen kan kræve, at en af politiet i medfør af 1. pkt.
truffet beslutning om isolation forelægges retten til afgørelse
i forbindelse med udlændingens fremstilling for retten i
medfør af § 37. En begæring efter 2. pkt. har ikke opsætten-
de virkning. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 37 d. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af
§ 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i
medfør af § 37, jf. § 36, kan modtage besøg i det omfang,
opretholdelse af orden og sikkerhed på anbringelsesstedet
tillader det. Politiet kan af hensyn til indhentelsen af oplys-
ninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilla-
delse i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændin-
gen lovligt opholder sig her i landet, eller som er nødvendi-
ge for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens
udrejse, modsætte sig, at den frihedsberøvede modtager be-
søg, eller forlange, at besøg finder sted under kontrol. Den
frihedsberøvede har altid ret til ukontrolleret besøg af den
beskikkede advokat. En frihedsberøvet, der har ansøgt om
opholdstilladelse efter § 7, har endvidere altid ret til ukon-
trolleret besøg af en repræsentant for Dansk Flygtninge-
hjælp og for De Forenede Nationers Højkommissær for
Flygtninge (UNHCR).

Stk. 2. Nægter politiet besøg til en udlænding, hvis fri-
hedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af § 37, jf.
§ 36, skal den frihedsberøvede underrettes herom, medmin-
dre retten af hensyn til indhentelsen af oplysninger, som er
nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til
denne lov kan gives, eller om udlændingen lovligt opholder
sig her i landet, eller som er nødvendige for, at politiet kan
drage omsorg for udlændingens udrejse, træffer anden be-
stemmelse. § 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Nægter politiet besøg til en udlænding, der er fri-
hedsberøvet i medfør af § 36, men ikke er fremstillet for ret-
ten i medfør af § 37, skal den frihedsberøvede underrettes
herom, medmindre politiet af hensyn til indhentelsen af op-
lysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en til-
ladelse i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændin-
gen lovligt opholder sig her i landet, eller som er nødvendi-
ge for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens
udrejse, træffer anden bestemmelse.
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Stk. 4. En udlænding, hvis frihedsberøvelse er opretholdt
af retten i medfør af § 37, jf. § 36, kan kræve, at politiets af-
slag på besøg eller krav om kontrol i medfør af stk. 1 fore-
lægges retten til afgørelse. En begæring efter 1. pkt. har ikke
opsættende virkning. § 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anven-
delse.

Stk. 5. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af
§ 36, men ikke er fremstillet for retten i medfør af § 37, jf.
§ 36, kan kræve, at politiets afslag på besøg eller krav om
kontrol i medfør af stk. 1 forelægges retten til afgørelse i
forbindelse med udlændingens fremstilling for retten i med-
før af § 37, jf. § 36. En begæring efter 1. pkt. har ikke op-
sættende virkning. § 37 c, stk. 3, finder tilsvarende anven-
delse.

§ 37 e. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af
§ 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i
medfør af § 37, jf. § 36, har ret til at modtage og afsende
breve. Politiet kan gennemse brevene inden modtagelsen el-
ler afsendelsen. Politiet skal snarest muligt udlevere eller
sende brevene, medmindre indholdet vil kunne være til
skade for indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til
bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til denne lov kan
gives, eller om udlændingen lovligt opholder sig her i lan-
det, eller som er nødvendige for, at politiet kan drage om-
sorg for udlændingens udrejse, eller til skade for oprethol-
delse af orden og sikkerhed på anbringelsesstedet.

Stk. 2. En udlænding, der er frihedsberøvet i medfør af
§ 36, eller hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i
medfør af § 37, jf. § 36, har ret til ukontrolleret brevveksling
med den beskikkede advokat, justitsministeren, beskæftigel-
sesministeren, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fasthol-
delse og Rekruttering, Flygtningenævnet og Udlændin-
genævnet. Har udlændingen ansøgt om opholdstilladelse ef-
ter § 7, har vedkommende endvidere adgang til ukontrolleret
brevveksling med Dansk Flygtningehjælp og De Forenede
Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR). Rets-
plejelovens § 772, stk. 2, finder i øvrigt tilsvarende anven-
delse.

Stk. 3. Tilbageholdes et brev til eller fra en udlænding,
hvis frihedsberøvelse er opretholdt af retten i medfør af
§ 37, jf. § 36, skal spørgsmålet, om tilbageholdelsen bør op-
retholdes, straks forelægges retten til afgørelse. Opretholdes
tilbageholdelsen, skal afsenderen og adressaten straks un-
derrettes, medmindre retten af hensyn til indhentelsen af op-
lysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en til-
ladelse i henhold til denne lov kan gives, eller om udlændin-
gen lovligt opholder sig her i landet, eller som er nødvendi-
ge for, at politiet kan drage omsorg for udlændingens
udrejse, træffer anden bestemmelse. § 37 c, stk. 3, finder til-
svarende anvendelse.

Stk. 4. Tilbageholdes et brev til eller fra en udlænding, der
er frihedsberøvet i medfør af § 36, men ikke er fremstillet
for retten i medfør af § 37, skal afsenderen og adressaten
straks underrettes herom, medmindre politiet af hensyn til
indhentelsen af oplysninger, som er nødvendige til bedøm-
melse af, om en tilladelse i henhold til denne lov kan gives,
eller om udlændingen lovligt opholder sig her i landet, eller

som er nødvendige for, at politiet kan drage omsorg for ud-
lændingens udrejse, træffer anden bestemmelse. Afsenderen
eller adressaten kan kræve, at politiets tilbageholdelse af et
brev forelægges retten til afgørelse i forbindelse med udlæn-
dingens fremstilling for retten i medfør af § 37. En begæring
efter 2. pkt. har ikke opsættende virkning. § 37 c, stk. 3, fin-
der tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7
Kontrollen med udlændinges indrejse, ophold og udrejse

m.v.

§ 38. Ved grænsen til et land, der ikke er tilsluttet Schen-
genkonventionen, skal ind- og udrejsekontrol finde sted i
medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 6 og 7.

Stk. 2. Ind- og udrejsekontrol må ikke finde sted ved
grænsen til et Schengenland. Dog kan der undtagelsesvis
ske kontrol ved en sådan grænse i medfør af Schengengræn-
sekodeksens artikel 23.

Stk. 3. Ind- og udrejse over grænsen til et land, der ikke er
tilsluttet Schengenkonventionen, må, medmindre andet er
fastsat i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 4, 18
og 19, alene finde sted ved de grænseovergangssteder (hav-
ne og lufthavne), der er godkendt af justitsministeren, og
alene inden for disses åbningstid. Justitsministeren kan fast-
sætte nærmere vilkår for godkendelsen af en havn eller luft-
havn som grænseovergangssted.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
ind- og udrejsekontrol, herunder om politiets adgang til fly-
selskabernes bookingsystemer, udenlandske besætnings-
medlemmers ophold her i landet, om på- og afmønstring her
i landet af udenlandske besætningsmedlemmer og om de
pligter, der påhviler skibsførere og luftfartøjschefer.

Stk. 5. I forbindelse med ind- og udrejsekontrol efter
stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., har politiet ret til at undersøge baga-
gerum og andre lukkede rum i køretøjer, skibe og luftfartø-
jer for at sikre, at ulovlig ind- og udrejse ikke finder sted.

Stk. 6. Politiet kan standse et køretøj inde i landet med
henblik på at kontrollere, om køretøjet transporterer en eller
flere udlændinge, der er indrejst ulovligt i landet.

Stk. 7. Politiet kan foretage stempling af en udlændings
pas eller anden rejselegitimation ved ind- eller udrejse eller
ved afvisning eller udvisning. Justitsministeren kan fastsætte
nærmere regler om politiets stempling af pas og anden rejse-
legitimation.

§ 39. En udlænding skal ved indrejse, under ophold her i
landet og ved udrejse herfra være i besiddelse af pas eller
andet dokument, der efter justitsministerens bestemmelse
kan godkendes som rejselegitimation.

Stk. 2. 19) Justitsministeren kan fastsætte regler om, i hvil-
ket omfang passet eller rejselegitimationen skal være påteg-
net visum til indrejse i eller udrejse af landet. Justitsministe-
ren kan endvidere fastsætte nærmere regler om visum, her-
under om adgangen hertil, om visummets varighed og om de
betingelser, der kan fastsættes for visummet.

Stk. 3. Passet eller rejselegitimationen skal ved ind- og
udrejse forevises for paskontrollen og under ophold her i
landet på begæring forevises for offentlige myndigheder.
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Ved indrejse fra eller udrejse til et Schengenland skal passet
eller rejselegitimationen ikke forevises for paskontrollen,
medmindre der undtagelsesvis sker kontrol ved en sådan
grænse i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 23, jf.
§ 38, stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at udlændinge
til stadighed skal medføre deres pas eller anden legitimation
under ophold her i landet. Justitsministeren kan endvidere
fastsætte nærmere regler om de betingelser, som en udlæn-
ding, der ikke skal have udstedt visum for at indrejse og op-
holde sig i Danmark, skal opfylde ved indrejse og ophold
her i landet.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for statsbor-
gere i et andet nordisk land, der opholder sig her i landet, el-
ler som indrejser fra eller udrejser til et andet nordisk land.
Justitsministeren kan fritage andre udlændinge for pligterne
efter stk. 1 og 3.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om udstedelse af
særlig rejselegitimation til udlændinge, der ikke kan skaffe
sig pas, eller som af andre grunde har behov for et sådant
dokument. Et barn under 15 år med selvstændigt pas eller
selvstændig særlig rejselegitimation kan af den eller dem,
der har forældremyndigheden, efter samme regler, som gæl-
der om pas til danske statsborgere, kræves slettet i andre
personers særlige rejselegitimation. Særlig rejselegitimation
til udlændinge kan inddrages efter samme regler, som gæl-
der om pas til danske statsborgere, eller når grundlaget for
udstedelsen er bortfaldet.

§ 40. En udlænding skal meddele de oplysninger, som er
nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til
denne lov kan gives, inddrages eller bortfalde, eller om ud-
lændingen opholder sig eller arbejder lovligt her i landet.
Udlændingen skal efter tilsigelse give personligt møde og på
begæring stille sit pas eller sin rejselegitimation til rådighed
ved behandlingen af ansøgninger i henhold til loven. Udlæn-
dingen skal oplyses om, at de oplysninger, der er nævnt i 1.
og 2. pkt., kan videregives til efterretningstjenesterne og an-
klagemyndigheden efter reglerne i kapitel 7 a. Andre perso-
ner, som skønnes at kunne bidrage med oplysninger til brug
for sagens behandling, kan pålægges at meddele de i 1. pkt.
nævnte oplysninger.

Stk. 2. Udgifter som en udlænding måtte have afholdt
med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for be-
handlingen af en sag efter denne lov, kan alene kræves be-
talt af udlændingemyndighederne, hvis myndighederne, for-
inden oplysningerne er tilvejebragt, har givet skriftligt til-
sagn herom.

Stk. 3. En udlænding skal meddele de oplysninger om si-
ne økonomiske forhold, som er nødvendige til bedømmelse
af, om Udlændingestyrelsen kan pålægge udlændingen at til-
bagebetale udgifterne til udlændingens underhold og nød-
vendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i til-
knytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5.

Stk. 4. Drager politiet omsorg for en udlændings udrejse,
skal udlændingen meddele de nødvendige oplysninger hertil
og medvirke til tilvejebringelse af nødvendig rejselegitimati-
on og visum og til udrejsen i øvrigt. Retten kan på begæring
af politiet, hvis det skønnes fornødent med henblik på ud-

sendelse af udlændingen, bestemme, at en udlænding, der
ikke ønsker at medvirke dertil, skal fremstilles for hjemlan-
dets eller et andet lands repræsentation. Retten beskikker en
advokat for udlændingen. Rettens afgørelse træffes ved ken-
delse, der kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel
37. Kæremål har ikke opsættende virkning. Ved rettens be-
handling af sagen finder retsplejelovens kapitel 43 a i øvrigt
tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Afgiver en person en erklæring til oplysning i sag-
er, der henhører under denne lov, kan udlændingemyndighe-
derne kræve, at erklæringen afgives på tro og love.

Stk. 6. Den, der ved at afgive en urigtig erklæring eller på
anden måde medvirker eller søger at medvirke til, at en ud-
lænding opnår en opholdstilladelse, et registreringsbevis el-
ler et opholdskort, jf. § 6, ved svig, skal erstatte de udgifter,
der påføres staten ved udlændingens indrejse, ophold og
udrejse og ved udlændingesagens behandling.

Stk. 7. Til oplysning i sager, der henhører under denne
lov, kan der optages forhør i retten, jf. retsplejelovens
§ 1018.

Stk. 8. Dokumenter og genstande, der må antages at være
af betydning for at fastslå en udlændings identitet eller til-
knytning til andre lande, kan tages i bevaring, hvis det skøn-
nes fornødent. Retsplejelovens kapitel 72 og 73 og reglerne
om beslaglæggelse i retsplejelovens kapitel 74 finder anven-
delse i samme omfang som i sager, der angår forbrydelser,
der kan medføre fængselsstraf.

Stk. 9. Udebliver en udlænding, der har ansøgt om op-
holdstilladelse efter § 7, efter at være tilsagt personligt til at
møde hos Udlændingestyrelsen eller politiet uden anmeldt
lovligt forfald, bortfalder udlændingens ansøgning om op-
holdstilladelse efter § 7. Tilsigelsen skal indeholde oplys-
ning om virkningerne af udeblivelse. Udlændingestyrelsen
kan i særlige tilfælde beslutte, at en ansøgning ikke skal an-
ses for bortfaldet.

Stk. 10. Ved behandlingen af en ansøgning om visum ef-
ter § 4 eller § 4, stk. 1, a kan Udlændingestyrelsen tilsige
den herboende reference til at give personligt møde hos Ud-
lændingestyrelsen eller politiet og fremvise legitimation, der
godtgør den pågældendes identitet. Udebliver referencen ef-
ter at være tilsagt til at møde hos Udlændingestyrelsen eller
politiet uden anmeldt lovligt forfald, kan der gives afslag på
visumansøgningen. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om
virkningerne af udeblivelse.

§ 40 a. Der optages fingeraftryk af en udlænding, som
1) søger om opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, jf. dog

stk. 11,
2) pågribes i forbindelse med forsøg på ulovligt at indrej-

se her i landet fra et land, der ikke er tilsluttet Den
Europæiske Union, og som ikke afvises, jf. § 28, eller

3) søger om forlængelse af en opholdstilladelse, der er
meddelt efter § 7 eller § 8, jf. dog stk. 11.

Stk. 2. Der kan endvidere optages fingeraftryk af en ud-
lænding,
1) som opholder sig ulovligt her i landet, med henblik på

at kontrollere, om udlændingen tidligere har indgivet
ansøgning om asyl i et andet EU-land,
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2) som ikke søger om opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og
2, og som skal afvises, udvises eller udrejse af landet,
jf. § 30, stk. 1, såfremt der på baggrund af pågældendes
dokumenter, ejendele, økonomiske midler og andre
personlige forhold er bestemte grunde til at antage, at
den pågældende vil indrejse på ny og ansøge om op-
holdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2,

3) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på
identifikation af den pågældende,

4) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på ud-
stedelse eller fremskaffelse af rejsedokument til den
pågældende, eller

5) hvis udlændingen er omfattet af § 58 g.
Stk. 3. Fingeraftryk, der optages i medfør af stk. 1 eller 2,

kan registreres i et særligt edb-register, der føres af Rigspo-
litichefen. Politiet og Udlændingestyrelsen kan anvende re-
gistret i forbindelse med behandlingen af udlændingesager.
Rigspolitichefen er dataansvarlig myndighed for registret.

Stk. 4. Fingeraftryk, der modtages fra udenlandske udlæn-
dingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af ud-
lændingesager, kan registreres i det i stk. 3 nævnte edb-re-
gister.

Stk. 5. Fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registre-
ret i det i stk. 3 nævnte edb-register, slettes 10 år efter opta-
gelsen af fingeraftrykket.

Stk. 6. Fingeraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registre-
ret i det i stk. 3 nævnte edb-register, kan til brug for identifi-
kation af den pågældende udlænding manuelt eller elektro-
nisk sammenholdes med fingeraftryk optaget efter retspleje-
lovens bestemmelser herom.

Stk. 7. Fingeraftryk, der er optaget efter retsplejelovens
bestemmelser herom eller sikret som bevis i en straffesag,
kan til brug for efterforskningen af et strafbart forhold ma-
nuelt eller elektronisk sammenholdes med fingeraftryk, der
er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-register.

Stk. 8. Fingeraftryk, der modtages som led i en internatio-
nal efterlysning, kan manuelt eller elektronisk sammenhol-
des med fingeraftryk, der er registreret i det i stk. 3 nævnte
edb-register. Oplysninger fra edb-registret kan til brug for
besvarelse af en international efterlysning videregives til
den internationale politisamarbejdsorganisation eller den
udenlandske myndighed, der har udsendt efterlysningen.

Stk. 9. Politiet og Udlændingestyrelsen kan uden udlæn-
dingens samtykke elektronisk eller manuelt videregive fin-
geraftryk, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i
stk. 3 nævnte edb-register, til udenlandske udlændingemyn-
digheder i forbindelse med behandlingen af udlændingesa-
ger. Politiet kan endvidere med henblik på identifikation af
en udlænding eller med henblik på udstedelse eller frem-
skaffelse af rejsedokument videregive fingeraftryk, der i
medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i stk. 3 nævnte edb-
register, til hjemlandets eller et andet lands repræsentation
eller til internationale politisamarbejdsorganisationer.

Stk. 10. Optagelse af fingeraftryk skal ske så skånsomt,
som omstændighederne tillader det. Indgrebet kan om nød-
vendigt ske med den fornødne magtanvendelse.

Stk. 11. Der optages ikke fingeraftryk efter stk. 1, nr. 1 el-
ler 3, til eventuel brug for udstedelse af et opholdskort, hvis

ansøgeren af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fin-
geraftryk. Hvis udlændingen er under 18 år, optages der ale-
ne fingeraftryk efter stk. 1, nr. 1 eller 3, til eventuel brug for
udstedelse af et opholdskort, hvis ansøgeren er uledsaget og
er fyldt 6 år.

Stk. 12. Stk. 3-9 finder ikke anvendelse, hvis fingeraftryk
optages efter stk. 1, nr. 1 eller 3, til eventuel brug for udste-
delse af et opholdskort.

§ 40 b. Der optages personfotografi af en udlænding, som
søger om opholdstilladelse efter § 7 eller om forlængelse af
en opholdstilladelse, der er meddelt efter § 7 eller § 8, jf.
dog stk. 11.

Stk. 2. Der kan endvidere optages personfotografi af en
udlænding,
1) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på

identifikation af den pågældende,
2) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på ud-

stedelse af identitetskort eller andet legitimationsdoku-
ment til den pågældende,

3) hvis dette skønnes hensigtsmæssigt med henblik på ud-
stedelse eller fremskaffelse af rejsedokument til den
pågældende, eller

4) hvis udlændingen er omfattet af § 58 g.
Stk. 3. Personfotografi, der optages i medfør af stk. 1 eller

2, kan registreres i et særligt register, der føres af Rigspoliti-
chefen. Politiet og Udlændingestyrelsen kan anvende regis-
tret i forbindelse med behandlingen af udlændingesager.
Rigspolitichefen er dataansvarlig myndighed for registret.

Stk. 4. Personfotografi, der modtages fra udenlandske ud-
lændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af
udlændingesager, kan registreres i det i stk. 3 nævnte regis-
ter.

Stk. 5. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er regi-
streret i det i stk. 3 nævnte register, slettes 10 år efter opta-
gelsen af personfotografiet.

Stk. 6. Personfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er regi-
streret i det i stk. 3 nævnte register, kan til brug for identifi-
kation af den pågældende udlænding manuelt eller elektro-
nisk sammenholdes med personfotografi optaget efter rets-
plejelovens bestemmelser herom.

Stk. 7. Personfotografi, der er optaget efter retsplejelovens
bestemmelser herom, kan til brug for efterforskningen af et
strafbart forhold manuelt eller elektronisk sammenholdes
med personfotografi, der er registreret i det i stk. 3 nævnte
register.

Stk. 8. Personfotografi, der modtages som led i en interna-
tional efterlysning, kan manuelt eller elektronisk sammen-
holdes med personfotografi, der er registreret i det i stk. 3
nævnte register. Oplysninger fra registret kan til brug for be-
svarelse af en international efterlysning videregives til den
internationale politisamarbejdsorganisation eller den uden-
landske myndighed, der har udsendt efterlysningen.

Stk. 9. Politiet og Udlændingestyrelsen kan uden udlæn-
dingens samtykke elektronisk eller manuelt videregive per-
sonfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i
stk. 3 nævnte register, til indenlandske og udenlandske ud-
lændingemyndigheder i forbindelse med behandlingen af
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udlændingesager. Politiet kan endvidere med henblik på
identifikation af udlændingen eller med henblik på udstedel-
se af eller fremskaffelse af rejsedokument videregive per-
sonfotografi, der i medfør af stk. 3 og 4 er registreret i det i
stk. 3 nævnte register, til hjemlandets eller et andet lands re-
præsentation eller til internationale politisamarbejdsorgani-
sationer.

Stk. 10. Optagelse af personfotografi skal ske så skån-
somt, som omstændighederne tillader det. Indgrebet kan om
nødvendigt ske med den fornødne magtanvendelse.

Stk. 11. Hvis udlændingen er under 18 år, optages der ale-
ne personfotografi efter stk. 1 til eventuel brug for udstedel-
se af et opholdskort, hvis ansøgeren er uledsaget.

Stk. 12. Stk. 3-9 finder ikke anvendelse, hvis personfoto-
grafi optages efter stk. 1 til eventuel brug for udstedelse af et
opholdskort.

§ 40 c. Ved behandlingen af en ansøgning om opholdstil-
ladelse efter § 9 eller § 9 c, stk. 1, kan Udlændingestyrelsen
og Justitsministeriet kræve, at ansøgeren og den person, til
hvem ansøgeren oplyser at have den familiemæssige tilknyt-
ning, som skal danne grundlag for opholdstilladelsen, med-
virker til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå den
familiemæssige tilknytning, såfremt denne ikke på anden
måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret.

Stk. 2. Politiet og Udlændingestyrelsen kan kræve, at en
uledsaget udlænding, der oplyser at være under 18 år, med-
virker til en lægelig undersøgelse med henblik på at fastslå
udlændingens alder.

§ 40 d. I forbindelse med at en udlænding skal aflægge de
prøver, der er nævnt i § 9, stk. 30 og 32, kan prøveafholder
uden udlændingens samtykke fra Justitsministeriets person-
register over udlændinge indhente oplysninger om udlæn-
dingens
1) navn,
2) køn,
3) fødselsdato,
4) nationalitet,
5) pasnummer eller nummer på anden rejselegitimation og
6) fotografi.

§ 40 e. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering og Statsforvaltningen foretager i egne sags-
behandlingssystemer den endelige registrering af følgende
oplysninger om udlændinge, der ikke er omfattet af § 1, og
som meddeles opholdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n
eller får udstedt registreringsbevis eller opholdskort, jf. § 6:
1) Navn,
2) fødselsdato,
3) fødselsland og
4) statsborgerskabsforhold.

§ 41. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at udlæn-
dinge af hensyn til statens sikkerhed eller opretholdelsen af
ro og orden har pligt til at melde sig hos en offentlig myn-
dighed.

§ 42. Justitsministeren kan fastsætte regler, hvorefter den,
der mod eller uden vederlag yder logi til eller stiller lejr-

plads til rådighed for udlændinge, skal føre fortegnelse over
udenlandske gæster og give politiet underretning om deres
ankomst og afrejse. Fortegnelsen skal til enhver tid kunne
forevises politiet.

Stk. 2. Udlændinge skal meddele de oplysninger, der er
nødvendige til opfyldelse af pligten efter stk. 1.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
de i stk. 1 nævnte fortegnelser over udenlandske gæster, her-
under om fortegnelsernes udformning, indhold og førelse,
om de oplysninger, som udlændinge efter stk. 2 skal medde-
le, om de dokumenter, udlændinge skal fremvise, og om de
udgifter, der påhviler den, der efter stk. 1 har pligt til at føre
fortegnelsen.

§ 42 a. En udlænding, der opholder sig her i landet og
indgiver ansøgning om opholdstilladelse i medfør af § 7, får
udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige
ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen
meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller
udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. En udlænding
som nævnt i 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i
medfør af § 7, stk. 1 eller 2, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får udgif-
terne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser
dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den
første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visite-
ring af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf.
dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Har en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 1 el-
ler § 43, stk. 1, efter reglerne i kapitel 1 og 3-5 ikke ret til at
opholde sig her i landet, får udlændingen udgifterne til un-
derhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af
Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til
forsørgelsen af udlændingen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke:
1) Hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i med-

før af § 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registre-
ringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør
af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f eller 9 i-9 n. En
udlænding som nævnt i stk. 1, 1. pkt., der er blevet
meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller
§ 9 e, får uanset 1. pkt. udgifterne til underhold og nød-
vendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlæn-
dingestyrelsen i den periode, som er nævnt i stk. 1, 2.
pkt.

2) Hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herbo-
ende person, medmindre særlige grunde foreligger.

3) Hvis udlændingens opholdssted ikke kendes.
4) Hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter

anden lovgivning. Stk. 1 gælder dog, uanset om udlæn-
dingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv
socialpolitik.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlæn-
ding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkeli-
ge midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families
udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige
ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en ud-
lænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes
families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser
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eller ophold på eller i tilknytning til et indkvarteringssted
omfattet af stk. 5, såfremt udlændingen har tilstrækkelige
midler hertil.

Stk. 5. Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver ind-
kvarteringssteder for udlændinge, der er omfattet af stk. 1
eller 2, jf. stk. 3. Dette kan ske i samarbejde med private or-
ganisationer eller selskaber eller statslige styrelser, som er
godkendt hertil af justitsministeren, eller kommuner (ind-
kvarteringsoperatører). Justitsministeren kan fastsætte regler
om nedsættelse af samarbejdsorganer på de enkelte indkvar-
teringssteder (beboerråd m.v.) samt om disse organers kom-
petence.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler for kommuner-
nes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften
af indkvarteringssteder for udlændinge, der er nævnt i stk. 1
eller 2, jf. stk. 3, herunder om statens dækning af udgifterne.

Stk. 7. Udlændingestyrelsen træffer bestemmelse om ind-
kvarteringen af udlændinge omfattet af stk. 1 og 2, jf. stk. 3.
Ved indkvarteringen skal Udlændingestyrelsen så vidt mu-
ligt tage hensyn til, om der er tale om nyankomne asylansø-
gere eller asylansøgere, der har fået afslag på en ansøgning
om opholdstilladelse efter § 7. Hvis en udlænding ikke efter-
kommer Udlændingestyrelsens anvisning om indkvartering,
kan Udlændingestyrelsen pålægge udlændingen at tage op-
hold på et indkvarteringssted efter Udlændingestyrelsens
nærmere bestemmelse. En sådan udlænding må ikke gen-
nem voldelig eller truende adfærd over for personer, der ud-
fører opgaver med driften af et indkvarteringssted for ud-
lændinge, eller over for personer, der i øvrigt opholder sig
på indkvarteringsstedet, lægge hindringer i vejen for udfø-
relsen af opgaver med driften af indkvarteringsstedet eller
for opretholdelsen af ro og orden på indkvarteringsstedet.

Stk. 8. Familier med børn, hvoraf mindst én af forældrene
har opholdt sig i Danmark uafbrudt i mindst 12 måneder ef-
ter endeligt afslag på ansøgning om opholdstilladelse i med-
før af § 7, skal tilbydes indkvartering i særlige boliger i til-
knytning til eller uden for de i stk. 5 nævnte indkvarterings-
steder, medmindre familiens sociale eller sundhedsmæssige
situation taler afgørende imod. Tilbuddet om indkvartering i
særlig bolig gives ikke til familier, hvis asylsag er behandlet
efter § 53 b, eller som har fået flyttepåbud på grund af vold
eller trusler om vold efter stk. 7, medmindre hensynene til
børnenes tarv i helt særlige tilfælde taler derfor og udsendel-
se for tiden er udsigtsløs. Det er en betingelse for tilbud efter
1. pkt., at familiens medlemmer ikke er udvist ved dom, ad-
ministrativt udvist i medfør af § 25, omfattet af udelukkel-
sesgrundene i flygtningekonventionen af 28. juli 1951 eller
dømt for strafbart forhold begået her i landet. Opfylder fa-
milien ikke længere betingelserne i 3. pkt., træffer Udlæn-
dingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler derimod, af-
gørelse om, at familien skal tage ophold på et indkvarte-
ringssted efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 9. Udlændingestyrelsen bestemmer, medmindre sær-
lige grunde taler derimod, at en udlænding, hvis opholdstil-
ladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf.
§ 32, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. § 31,
en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om op-
holdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, men som ik-

ke kan udsendes af landet, jf. § 31, og en udlænding, der er
udvist ved endelig dom efter §§ 22-24, og som ikke er vare-
tægtsfængslet efter § 35, skal tage ophold på et bestemt ind-
kvarteringssted for de i stk. 1 og 2 nævnte udlændinge.
Stk. 7, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Udlændingestyrelsen skal sikre, at det i fornødent
omfang kontrolleres, at en udlænding, som ikke kan udsen-
des af landet, jf. § 31, og som er pålagt at tage ophold på et
bestemt indkvarteringssted, jf. stk. 9, overholder det givne
påbud.

Stk. 11. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en udlæn-
ding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbe-
talt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den på-
gældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5,
hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at ud-
lændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1
og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsør-
gertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er
indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en ve-
derlagsfri bespisningsordning, såfremt
1) udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhø-

ring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den
pågældende er indkaldt,

2) udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd
over for personer, der udfører opgaver med driften af et
indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de
personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsste-
det,

3) udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens
bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter
Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7,
3. pkt. eller stk. 9, 1. pkt.,

4) udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse
om en i § 34 nævnt foranstaltning,

5) udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nød-
vendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarte-
ringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller

6) udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på for-
kyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Stk. 12. Udlændingestyrelsen skal, medmindre særlige
grunde taler derimod, bestemme, at en udlænding, der er
omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante
ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er
indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er
en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen
alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsør-
gertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf.
§ 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på
et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespi-
sningsordning, såfremt
1) udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse

efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf.
§ 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller

2) politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og ud-
lændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Stk. 13. Udlændingestyrelsen kan til brug for en afgørelse
efter stk. 11 eller 12 uden udlændingens samtykke indhente
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oplysninger om udlændingens helbredsforhold hos indkvar-
teringsoperatøren, jf. stk. 5.

Stk. 14. Udlændingestyrelsen fastsætter nærmere regler
om Udlændingestyrelsens eller udlændinges afholdelse af
udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige
ydelser, jf. stk. 1-4, herunder om beregningen af udgifterne
til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser samt
gennemsnitstakster for en given ydelse over en given perio-
de.

Stk. 15. For udlændinge omfattet af stk. 11 og 12, der er
indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en ve-
derlagsfri bespisningsordning, udgør forsørgertillægget pr.
dag 42,73 kr. Det angivne beløb er fastsat i 2005-beløb og
reguleres fra og med 2006 én gang årligt den 1. januar efter
satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent.

§ 42 b. En udlænding, der får udgifterne til underhold og
nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændin-
gestyrelsen efter § 42 a, stk. 1 eller 2, får udbetalt en grund-
ydelse, medmindre den pågældende er indkvarteret på et
indkvarteringssted, jf. § 42 a, stk. 5, hvor der er en veder-
lagsfri bespisningsordning. Grundydelsen forudbetales hver
14. dag. Udlændingestyrelsen bestemmer ud fra status i ud-
lændingens sag på en given skæringsdato umiddelbart forud
for udbetalingsdatoen, hvorvidt og efter hvilken sats udlæn-
dingen får udbetalt grundydelse, jf. 1. pkt. og stk. 2. Grund-
ydelsen efterreguleres ikke som følge af ændringer i udlæn-
dingens sagsstatus, der indtræder efter skæringsdatoen.
Grundydelsen kan, hvis særlige grunde taler derfor, udbeta-
les for kortere perioder ad gangen.

Stk. 2. Grundydelsen udgør pr. dag
1) 32,23 kr. for udlændinge, der samlever i ægteskab eller

samlivsforhold,
2) 40,71 kr. for udlændinge over 18 år, der ikke samlever

i ægteskab eller samlivsforhold,
3) 40,71 kr. for uledsagede udlændinge under 18 år og
4) 40,71 kr. for udlændinge under 18 år, som uden for de i

nr. 1 nævnte tilfælde ikke betragtes som hørende til en
af eller begge sine forældres familie, jf. stk. 3, 7. og 8.
pkt.

Stk. 3. En udlænding, der modtager grundydelse, jf. stk. 1,
får udbetalt et forsørgertillæg, hvis udlændingen har forsør-
gelsespligt over for et barn under 18 år. Tilsvarende gælder
for en udlænding, som ikke modtager grundydelse, fordi den
pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor
der er en vederlagsfri bespisningsordning, jf. stk. 1, jf. dog
stk. 12. Der kan kun udbetales ét forsørgertillæg pr. barn.
Der kan højst udbetales to forsørgertillæg pr. familie. Har
udlændingen forsørgelsespligt over for mere end to børn
under 18 år, får udlændingen udbetalt et nedsat forsørgertil-
læg pr. barn ud over to børn, jf. dog stk. 12. 3. og 4. pkt. fin-
der tilsvarende anvendelse. Til en familie medregnes udlæn-
dingen, dennes ægtefælle eller samlever og dennes eller æg-
tefællens eller samleverens børn under 18 år. Bor et barn
under 18 år ikke sammen med en af eller begge sine foræl-
dre, samlever barnet i ægteskab eller samlivsforhold, eller
har barnet selv forsørgelsespligt over for et barn under 18 år,

betragtes det ikke som hørende til en af eller begge sine for-
ældres familie.

Stk. 4. Forsørgertillægget udgør pr. dag 64,46 kr. for ud-
lændinge, der modtager grundydelse, jf. dog stk. 5, og 23,75
kr. for udlændinge, der ikke modtager grundydelse, fordi de
pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor
der er en vederlagsfri bespisningsordning, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Er udlændingen ikke registreret som asylansøger
efter § 48 e, stk. 2, udgør forsørgertillægget pr. dag 47,50 kr.
for udlændinge, der modtager grundydelse, og 6,79 kr. for
udlændinge, der ikke modtager grundydelse, fordi de pågæl-
dende er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor der er
en vederlagsfri bespisningsordning.

Stk. 6. Nedsat forsørgertillæg udgør pr. dag 33,93 kr.
Nedsat forsørgertillæg udbetales ikke til udlændinge, der ik-
ke modtager grundydelse, fordi de pågældende er indkvarte-
ret på et indkvarteringssted, hvor der er en vederlagsfri be-
spisningsordning.

Stk. 7. Det er en betingelse for udbetaling af forsørgertil-
læg og nedsat forsørgertillæg, at det barn, som udlændingen
har forsørgelsespligt over for, betragtes som hørende til ud-
lændingens familie, jf. stk. 3, 7. og 8. pkt. Bor barnet sam-
men med begge forældre, udbetales forsørgertillæg og ned-
sat forsørgertillæg til barnets moder. Forsørgertillæg og ned-
sat forsørgertillæg forudbetales hver 14. dag. Udlændinge-
styrelsen bestemmer ud fra status i udlændingens sag på en
given skæringsdato umiddelbart forud for udbetalingsda-
toen, hvorvidt og efter hvilken sats udlændingen får udbetalt
forsørgertillæg eller nedsat forsørgertillæg, jf. 1. og 2. pkt.
og stk. 3-6. Forsørgertillæg og nedsat forsørgertillæg regule-
res ikke som følge af ændringer i udlændingens sagsstatus,
der indtræder efter skæringsdatoen. Tillægget kan, hvis sær-
lige grunde taler derfor, udbetales for kortere perioder ad
gangen.

Stk. 8. En udlænding over 18 år, der får udgifterne til un-
derhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af
Udlændingestyrelsen efter § 42 a, stk. 1 eller 2, og som har
overholdt sin kontrakt, jf. § 42 c, får udbetalt en tillægsydel-
se, jf. stk. 11, jf. dog stk. 12. Tillægsydelsen bagudbetales
hver 14. dag. Udlændingestyrelsen bestemmer ud fra status i
udlændingens sag på en given skæringsdato umiddelbart
forud for udbetalingsdatoen, efter hvilken sats udlændingen
kan få udbetalt tillægsydelse, jf. stk. 10 og 11. Tillægsydel-
sen efterreguleres ikke som følge af ændringer i udlændin-
gens sagsstatus, der indtræder efter skæringsdatoen. Til-
lægsydelsen reguleres endvidere ikke som følge af ændrin-
ger i udlændingens sagsstatus, der er indtrådt i perioden, der
ligger til grund for beregningen af tillægsydelsen, eller i pe-
rioden frem til skæringsdatoen. Tillægsydelsen kan, hvis
særlige grunde taler derfor, bagudbetales for kortere perio-
der ad gangen.

Stk. 9. Får en uledsaget udlænding under 18 år eller en
udlænding under 18 år, som ikke betragtes som hørende til
en af eller begge sine forældres familie, jf. stk. 3, 7. og 8.
pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæs-
sige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen efter § 42 a,
stk. 1 eller 2, får udlændingen udbetalt en tillægsydelse, jf.
dog stk. 12. Stk. 8, 2.-6. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
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Stk. 10. Tillægsydelsen udgør pr. dag 23,75 kr. Er udlæn-
dingen ikke registreret som asylansøger efter § 48 e, stk. 2,
udgør tillægsydelsen pr. dag 6,79 kr.

Stk. 11. Indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt.,
udbetaler ydelser, jf. stk. 1, 3, 8 og 9, jf. dog stk. 12. Ind-
kvarteringsoperatøren skal, medmindre særlige grunde taler
derimod, beslutte, at tillægsydelse efter stk. 8 ikke udbeta-
les, hvis udlændingen ikke har overholdt sin kontrakt, jf.
§ 42 c. Har en udlænding ikke overholdt sin kontrakt en el-
ler flere dage i den periode, der ligger til grund for beregnin-
gen af tillægsydelsen, jf. stk. 8, 2. og 6. pkt., udbetales der,
medmindre særlige grunde taler derimod, ikke tillægsydelse
for det antal dage, hvor udlændingen ikke har overholdt sin
kontrakt. Har en udlænding overholdt sin kontrakt i mindre
end halvdelen af den periode, der ligger til grund for bereg-
ningen af tillægsydelsen, jf. stk. 8, 2. og 6. pkt., udbetales
tillægsydelsen ikke, medmindre særlige grunde taler deri-
mod.

Stk. 12. En udlænding, der får udgifterne til underhold og
nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændin-
gestyrelsen efter § 42 a, stk. 1 eller 2, og som er indkvarteret
på et indkvarteringssted, jf. § 42 a, stk. 5, hvor der er en ve-
derlagsfri bespisningsordning, får ikke udbetalt kontante
ydelser, jf. stk. 1, 3, 8 og 9, såfremt udlændingens ansøgning
om opholdstilladelse efter § 7 som følge af udlændingens
nationalitet, og fordi der ikke er generelle udsendelseshin-
dringer til udlændingens hjemland, er udtaget til behandling
efter den i § 53 b, stk. 1, nævnte procedure. Er en udlænding
som nævnt i 1. pkt. indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.
§ 42 a, stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, får
den pågældende udbetalt grundydelse, jf. stk. 1 og 2, forsør-
gertillæg, jf. stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. stk. 3,
6 og 7. For udlændinge omfattet af 2. pkt. udgør forsørger-
tillægget pr. dag 40,71 kr.

Stk. 13. En udlænding, der får udgifterne til underhold og
nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændin-
gestyrelsen efter § 42 a, stk. 1 eller 2, kan få udleveret natu-
ralieydelser, herunder i form af tøj- og hygiejnepakker, så-
fremt den pågældende har særligt behov herfor. Justitsmini-
steren fastsætter nærmere regler om adgangen til samt ind-
holdet og omfanget af naturalieydelser.

Stk. 14. Hvis en udlænding, som har indgivet ansøgning
om opholdstilladelse i medfør af § 7, oppebærer lønind-
komst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14
a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der
udbetales efter reglerne i stk. 1-13.

Stk. 15. Stk. 1-13 finder ikke anvendelse for en udlæn-
ding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes hus-
stand.

Stk. 16. Udlændingestyrelsen fastsætter de nærmere regler
for fradrag, jf. stk. 14.

Stk. 17. De i stk. 2, 4-6, 10 og 12 angivne beløb er fastsat
i 2003-beløb og reguleres fra og med 2004 én gang årligt
den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en
satsreguleringsprocent.

§ 42 c. Indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt.,
udarbejder en kontrakt for en udlænding over 18 år, der er
omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3.

Stk. 2. Kontrakten indgås mellem udlændingen og ind-
kvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt., på grundlag
af den enkelte udlændings individuelle færdigheder og for-
udsætninger, herunder eventuel beskæftigelse. Kontrakten
indgås senest en uge efter udlændingens indgivelse af an-
søgning om opholdstilladelse i medfør af § 7. Kan der ikke
opnås enighed om kontraktens indhold, fastsættes indholdet
af indkvarteringsoperatøren. Kontrakten kan løbende revide-
res.

Stk. 3. Kontrakten fastlægger omfang og indhold af
1) de nødvendige opgaver i forbindelse med driften af

indkvarteringsstedet, som udlændingen har pligt til at
medvirke til udførelsen af, jf. § 42 d, stk. 1,

2) det asylansøgerkursus, som udlændingen skal deltage i,
jf. § 42 f, stk. 1,

3) undervisning, som det er aftalt eller fastsat, jf. stk. 2, at
udlændingen skal deltage i, jf. § 42 f, stk. 2-4, og

4) aktivering, som det er aftalt eller fastsat, jf. stk. 2, at
udlændingen skal deltage i, jf. § 42 e, stk. 1-3.

Stk. 4. Det skal fremgå af kontrakten, hvilke tiltag der ef-
ter lovgivningen kan bringes i anvendelse over for udlæn-
dingen, hvis udlændingen ikke overholder sin kontrakt.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
kontraktens indgåelse, indhold og udformning.

§ 42 d. En udlænding, der er indkvarteret på et af de i
§ 42 a, stk. 5, nævnte indkvarteringssteder, har pligt til at
medvirke til udførelsen af nødvendige opgaver i forbindelse
med driften af indkvarteringsstedet.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen eller indkvarteringsoperatø-
ren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt., kan meddele en udlænding på-
læg om at udføre de i stk. 1 nævnte opgaver. Udlændinge-
styrelsen kan bestemme, at en udlænding, der tilsidesætter et
meddelt pålæg, skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens
nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om ud-
førelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver.

§ 42 e. En udlænding over 17 år, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, kan deltage i aktivering i form af ud-
førelse af andre end de i § 42 d, stk. 1, nævnte opgaver i for-
bindelse med driften af indkvarteringsstedet og medvirken
til gennemførelsen af den i §§ 42 f og 42 g nævnte undervis-
ning.

Stk. 2. En udlænding over 17 år, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som er registreret som asylansø-
ger efter § 48 e, stk. 2, kan endvidere deltage i aktivering i
form af en af indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2.
pkt., tilrettelagt intern produktionsvirksomhed, særligt tilret-
telagt praktik af kortere varighed og ulønnet humanitært ar-
bejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde. Dette gælder dog
ikke, hvis politiet drager omsorg for udlændingens udrejse
og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Stk. 3. En udlænding over 17 år, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1 og 2, jf. stk. 3, kan, hvis ganske særlige grunde taler
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derfor, deltage i særskilt tilrettelagt aktivering, som ikke er
omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 4. Indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt.,
bestemmer, om en udlænding skal deltage i aktivering som
nævnt i stk. 1-3.

Stk. 5. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
indholdet og omfanget af den i stk. 1-3 nævnte aktivering.
Justitsministeren kan ved fastsættelsen af regler i medfør af
1. pkt. fravige § 46.

§ 42 f. En udlænding over 18 år, der har indgivet ansøg-
ning om opholdstilladelse i medfør af § 7, og som er ind-
kvarteret på et modtagecenter, jf. § 42 a, stk. 5, skal, med-
mindre særlige grunde taler derimod, deltage i undervisning,
der skal give udlændingen et helt indledende kendskab til
dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold samt ar-
bejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold (asylansøger-
kursus). Tager udlændingen forinden asylansøgerkursets
gennemførelse ophold på et opholdscenter, jf. § 42 a, stk. 5,
skal kursusforløbet fortsættes og afsluttes på opholdscente-
ret. Indkvarteringsoperatøren på modtagecenteret skal oply-
se operatøren af opholdscenteret om, hvorvidt asylansøger-
kurset er gennemført på modtagecenteret eller skal fortsæt-
tes og afsluttes på opholdscenteret.

Stk. 2. En udlænding over 18 år, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, jf. stk. 3, og som er registreret som
asylansøger efter § 48 e, stk. 2, eller som har opholdt sig her
i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for den pågæl-
dendes indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i med-
før af § 7, skal, medmindre særlige grunde taler derimod,
deltage i undervisning i engelsk sprog eller anden undervis-
ning. En udlænding, hvis ansøgning om opholdstilladelse i
medfør af § 7 er under behandling her i landet, jf. herved §
48 e, stk. 2, kan endvidere deltage i danskundervisning.

Stk. 3. En udlænding over 18 år, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, og som er registreret som asylansø-
ger efter § 48 e, stk. 2, kan deltage i undervisning i andre
fag, i det omfang en indkvarteringsoperatør, jf. § 42 a,
stk. 5, 2. pkt., tilbyder sådan undervisning.

Stk. 4. En udlænding over 18 år, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, kan, hvis ganske særlige grunde taler
derfor, deltage i særskilt tilrettelagt undervisning, som ikke
er omfattet af stk. 1-3 og 6.

Stk. 5. En 17-årig udlænding, der er omfattet af § 42 a,
stk. 1 og 2, jf. stk. 3, kan deltage i et asylansøgerkursus, jf.
stk. 1, undervisning i engelsk sprog eller anden undervis-
ning, jf. stk. 2, og undervisning i andre fag, jf. stk. 3. 17-åri-
ge udlændinge kan deltage i asylansøgerkurset og den i
stk. 2 og 3 nævnte undervisning på samme betingelser som
udlændinge over 18 år, jf. stk. 1-3. Stk. 4 finder tilsvarende
anvendelse. En 17-årig udlænding, hvis ansøgning om op-
holdstilladelse i medfør af § 7 er under behandling her i lan-
det, jf. herved § 48 e, stk. 2, kan endvidere deltage i dansk-
undervisning.

Stk. 6. En udlænding over 18 år, der er omfattet af 42 a,
stk. 1, 2. pkt., skal, medmindre særlige grunde taler deri-
mod, deltage i undervisning i dansk sprog og danske kultur-
og samfundsforhold.

Stk. 7. Indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt.,
bestemmer, om en udlænding skal deltage i undervisning
som nævnt i stk. 1-6.

Stk. 8. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
indholdet og omfanget af det i stk. 1 og stk. 5, jf. stk. 1,
nævnte asylansøgerkursus og om den i stk. 2-4 og stk. 5, jf.
stk. 2-4, og stk. 6 nævnte undervisning. Justitsministeren
kan endvidere bestemme, at den i stk. 2-4 og stk. 5, jf.
stk. 2-4, og stk. 6 nævnte undervisning kan ske i et samar-
bejde med eksterne aktører, herunder skoler, uddannelsesin-
stitutioner og udbydere under Beskæftigelsesministeriet,
Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og
Justitsministeriet, eller kan erstattes af undervisning udbudt
af disse, herunder en ungdomsuddannelse. Justitsministeren
kan desuden bestemme, i hvilket omfang gennemførelsen af
den i stk. 3 og 4 og stk. 5, jf. stk. 3 og 4, nævnte undervis-
ning vil være afhængig af, at de i § 42 a, stk. 1 og 2, jf.
stk. 3, nævnte udlændinge medvirker hertil som undervisere
og lignende.

Stk. 9. Justitsministeren kan bestemme, at regler, der fast-
sættes i medfør af stk. 8, kun skal gælde for visse indkvarte-
ringssteder. Justitsministeren kan ved fastsættelsen af regler
i medfør af stk. 8 fravige § 46.

§ 42 g. Børn i den undervisningspligtige alder, der ophol-
der sig her i landet og er omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf.
stk. 3, eller § 42 k, skal deltage i særskilt tilrettelagt under-
visning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der
almindeligvis kræves efter den særskilt tilrettelagte under-
visning. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler for,
hvilke uddannelser og aktiviteter der tilbydes, og kan herun-
der efter forhandling med børne- og undervisningsmi-
nisteren bestemme, i hvilket omfang de nævnte børn kan
deltage i folkeskolens undervisning. Justitsministeren kan
bestemme, at regler, der fastsættes i medfør af 2. pkt., kun
skal gælde for visse indkvarteringssteder. Justitsministeren
kan ved fastsættelsen af regler i medfør af 2. pkt. fravige
§ 46.

Stk. 2. En udlænding, som har indgivet ansøgning om op-
holdstilladelse i medfør af § 7, og som er optaget på en ung-
domsuddannelse, kan deltage i ulønnet eller lønnet praktik
som led i uddannelsen, indtil udlændingen meddeles op-
holdstilladelse, udrejser eller udsendes.

§ 42 h. Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatører-
ne, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt., kan uden udlændingens samtyk-
ke udveksle de oplysninger vedrørende en udlænding, som
er omfattet af § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, herunder oplys-
ninger om udlændingens rent private forhold og andre for-
trolige oplysninger, som er nødvendige for
1) varetagelse af administrationen i forbindelse med drif-

ten af indkvarteringssteder, jf. § 42 a, stk. 5, 1. pkt.,
2) indkvarteringsoperatørernes udbetaling af kontante

ydelser, jf. § 42 b, og
3) varetagelse af administrationen efter §§ 42 c-42 g.

Stk. 2. Flytter en udlænding, som er omfattet af § 42 a,
stk. 1 og 2, jf. stk. 3, fra et indkvarteringssted, som drives af
en indkvarteringsoperatør, jf. § 42 a, stk. 5, 1. og 2. pkt., til
et indkvarteringssted, som drives af en anden indkvarte-
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ringsoperatør, videregiver indkvarteringsoperatøren for det
indkvarteringssted, hvorfra udlændingen flytter, uden ud-
lændingens samtykke oplysningerne fra udlændingens kon-
trakt, jf. § 42 c, til indkvarteringsoperatøren for det indkvar-
teringssted, hvortil udlændingen flytter.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt.,
kan efter anmodning fra Udlændingestyrelsen uden udlæn-
dingens samtykke videregive oplysningerne fra udlændin-
gens kontrakt, jf. § 42 c, til Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
udvekslingen af oplysninger efter stk. 1, herunder om ud-
veksling af oplysningerne i elektronisk form.

§ 42 i. Justitsministeren kan fastsætte regler om erstatning
for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og
er omfattet af § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på
andre eller andres ejendele, og for skader, som påføres de
pågældende udlændinge eller disses ejendele. Justitsmi-
nisteren kan fastsætte regler om forsikring mod sådanne ska-
der. De hermed forbundne udgifter afholdes af staten.

Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med be-
skæftigelsesministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang
udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af
§ 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, er omfattet af reglerne i lov
om arbejdsskadesikring. De hermed forbundne udgifter af-
holdes af staten.

§ 42 j. Justitsministeren kan efter forhandling med
vedkommende kommune beslutte, at bestemmelserne i lov
om planlægning om region-, kommune- og lokalplaner samt
om tilladelse efter lovens § 35, stk. 1, ikke finder anvendelse
på ejendomme, som Udlændingestyrelsen råder over, og
som anvendes til
1) modtagecenter for nyankomne udlændinge, som har

indgivet ansøgning om opholdstilladelse i medfør af
§ 7,

2) indkvarteringssted for de i § 42 a, stk. 1 og 2, nævnte
udlændinge,

3) faciliteter til brug for varetægtsfængsling i medfør af
§ 35, stk. 1, nr. 1. og stk. 2, af personer, som har mod-
taget dom og afsonet eventuel idømt straf, og som ale-
ne varetægtsfængsles med henblik på at sikre en effek-
tiv fuldbyrdelse af udvisningen,

4) faciliteter til brug for frihedsberøvelse i medfør af § 36
og

5) faciliteter til brug for administration i tilknytning til de
i nr. 1-4 nævnte funktioner.

Stk. 2. Justitsministeren kan i forbindelse med beslutnin-
ger efter stk. 1 bestemme, at eventuelle region-, kommune-
eller lokalplaner suspenderes helt eller delvis, for så vidt an-
går de i stk. 1 nævnte ejendomme.

Stk. 3. Justitsministeren kan i forbindelse med beslutnin-
ger efter stk. 1 bestemme, at bygningsreglementet af 1995
ikke finder anvendelse ved genanvendelse af eksisterende
bygninger til de i stk. 1 angivne formål.

§ 42 k. Udlændingestyrelsen træffer efter ansøgning afgø-
relse om, at en udlænding, som har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse i medfør af § 7, har ret til at flytte i egen

bolig, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, udrej-
ser eller udsendes, hvis
1) udlændingen har opholdt sig i Danmark i mindst 6 må-

neder fra indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
i medfør af § 7,

2) Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at ud-
lændingen kan opholde sig i Danmark under asylsagens
behandling, jf. herved § 48 e, stk. 2,

3) udlændingen kan forsørge sin husstand,
4) boligen er placeret i en kommune, hvortil der kan visi-

teres flygtninge på grundlag af de aftalte eller fastsatte
kommunekvoter, jf. integrationslovens § 8,

5) boligen er egnet til beboelse af den pågældende hus-
stand og

6) udlændingen indgår en kontrakt med Udlændingesty-
relsen i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for
1) udlændinge, der er administrativt udvist i medfør af

§ 25,
2) udlændinge, der er udvist ved dom,
3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget fæng-

sel for strafbart forhold begået her i landet,
4) udlændinge, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i

flygtningekonventionen af 28. juli 1951,
5) udlændinge, hvis ansøgning om opholdstilladelse efter

§ 7 behandles efter § 53 b, og
6) udlændinge under 18 år, medmindre Udlændingestyrel-

sen efter en konkret vurdering finder, at hensynet til
den mindreåriges tarv taler derfor.

Stk. 3. En udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. stk. 1,
og medlemmer af dennes husstand har ret til at få udgifter til
nødvendige sundhedsydelser dækket af Udlændingestyrel-
sen, jf. § 42 a, stk. 1, jf. stk. 3.

Stk. 4. En udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. stk. 1,
og medlemmer af dennes husstand har ret til aktivering og
undervisning i samme omfang som udlændinge, der er om-
fattet af § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, hvis den pågældendes
beskæftigelsesforhold ikke er til hinder herfor.

Stk. 5. Udlændingestyrelsen indgår en kontrakt med ud-
lændingen om indkvarteringen i egen bolig. Det skal indgå i
kontrakten som et vilkår, at udlændingen medvirker til op-
lysning af sin sag om opholdstilladelse i medfør af § 7, jf. §
40, stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af an-
søgningen om opholdstilladelse medvirker til udrejsen uden
ugrundet ophold, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt. Udlændingestyrelsen
vejleder i forbindelse med indgåelse af kontrakten udlæn-
dingen mundtligt og skriftligt om vilkårene for indkvarte-
ring i egen bolig, herunder navnlig kravet om medvirken.

Stk. 6. Udlændingestyrelsen træffer, medmindre helt sær-
lige grunde taler derimod, afgørelse om, at en udlænding,
som er flyttet i egen bolig efter stk. 1, og som ikke længere
opfylder betingelserne herfor eller ikke overholder vilkårene
i den indgåede kontrakt, jf. stk. 5, skal tage ophold på et ind-
kvarteringssted efter Udlændingestyrelsens nærmere be-
stemmelse.

Stk. 7. Udlændingestyrelsen fastsætter nærmere regler om
boligens egnethed, jf. stk. 1, nr. 5.

19. september 2014. 37 Nr. 1021.



§ 42 l. Udlændingestyrelsen træffer efter ansøgning afgø-
relse om, at en udlænding, som har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse i medfør af § 7, kan indkvartere sig privat
eller få tilbud om en selvstændig bolig i tilknytning til et
indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, indtil udlændin-
gen meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes, hvis
1) udlændingen har opholdt sig i Danmark i mindst 6 må-

neder fra indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse
i medfør af § 7,

2) Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at ud-
lændingen kan opholde sig i Danmark under asylsagens
behandling, jf. herved § 48 e, stk. 2, og

3) udlændingen indgår en kontrakt med Udlændingesty-
relsen i overensstemmelse med stk. 4.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for
1) udlændinge, der er administrativt udvist i medfør af

§ 25,
2) udlændinge, der er udvist ved dom,
3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget fæng-

sel for strafbart forhold begået her i landet,
4) udlændinge, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i

flygtningekonventionen af 28. juli 1951, og
5) udlændinge, hvis ansøgning om opholdstilladelse efter

§ 7 behandles efter § 53 b.
Stk. 3. Udlændingestyrelsen træffer efter ansøgning afgø-

relse om, at en udlænding, som har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse i medfør af § 7, kan indkvartere sig privat
hos en herboende ægtefælle, indtil udlændingen meddeles
opholdstilladelse, udrejser eller udsendes, hvis udlændingen
indgår en kontrakt med Udlændingestyrelsen i overensstem-
melse med stk. 4. Dette gælder ikke udlændinge omfattet af
stk. 2.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen indgår en kontrakt med ud-
lændingen om dennes private indkvartering eller indkvarte-
ring i selvstændig bolig, jf. stk. 1. Det skal indgå i kontrak-
ten som et vilkår, at udlændingen medvirker til oplysning af
sin sag om opholdstilladelse i medfør af § 7, jf. § 40, stk. 1,
1. og 2. pkt., og efter afslag på eller frafald af ansøgningen
om opholdstilladelse medvirker til udrejsen uden ugrundet
ophold, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt. Udlændingestyrelsen vejleder
i forbindelse med indgåelse af kontrakten udlændingen
mundtligt og skriftligt om vilkårene for privat indkvartering
eller indkvartering i selvstændig bolig, herunder navnlig
kravet om medvirken.

Stk. 5. Afgørelse om privat indkvartering forudsætter, at
boligen er placeret i en kommune, hvortil der kan visiteres
flygtninge på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommune-
kvoter, jf. integrationslovens § 8. En udlænding under 18 år
kan kun indkvarteres privat, hvis Udlændingestyrelsen efter
en konkret vurdering finder, at hensynet til den mindreåriges
tarv taler derfor. 1. pkt. gælder ikke udlændinge, som ønsker
privat indkvartering hos en herboende ægtefælle.

Stk. 6. Udlændingestyrelsen træffer, medmindre helt sær-
lige grunde taler derimod, afgørelse om, at en udlænding,
som er indkvarteret i medfør af denne paragraf og ikke læn-
gere opfylder betingelserne herfor eller ikke overholder vil-
kårene i den indgåede kontrakt, jf. stk. 4, skal tage ophold

på et indkvarteringssted efter Udlændingestyrelsens nærme-
re bestemmelse.

Stk. 7. En udlænding, der er indkvarteret i medfør af den-
ne paragraf, forsørges fortsat af Udlændingestyrelsen, jf.
§ 42 a, stk. 1, jf. stk. 3 og 4, og § 42 b, og er fortsat omfattet
af denne lovs regler om undervisning og aktivering, jf.
§§ 42 c-42 g.

§ 43. Politiet kan, såfremt der er et umiddelbart behov
herfor, drage omsorg for indkvartering og underhold af samt
nødvendige sundhedsmæssige ydelser til udlændinge, der
opholder sig her i landet og indgiver ansøgning om opholds-
tilladelse i medfør af § 7, og som ikke er registrerede som
asylansøgere efter § 48 e, stk. 2. Politiet afholder udgifterne
hertil.

Stk. 2. Såfremt politiet drager omsorg for en udlændings
udrejse, skal udlændingen afholde de udgifter, der for ud-
lændingens eget vedkommende er forbundet hermed. Har
udlændingen ikke tilstrækkelige midler, afholdes udgifterne
foreløbigt af statskassen. Udgifterne afholdes endeligt af
statskassen, hvis udlændingen har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse efter § 7 og medvirker til sagens oplys-
ning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., og efter afslag på eller fra-
fald af ansøgningen selv udrejser eller medvirker til udrejsen
uden ugrundet ophold. 3. pkt. gælder dog ikke, hvis udlæn-
dingen er omfattet af § 10, eller hvis ansøgningen som følge
af udlændingens nationalitet, og fordi der ikke er generelle
udsendelseshindringer til udlændingens hjemland, er be-
handlet efter den i § 53 b, stk. 1, nævnte procedure. Endvi-
dere afholdes udgifterne til overførsel af en udlænding til en
anden medlemsstat efter reglerne i kapitel 5 a endeligt af
statskassen.

Stk. 3. Føreren og den, der har rådighed over et skib eller
luftfartøj, som har bragt en udlænding her til landet, samt
dennes herværende repræsentant har pligt til uden udgift for
staten straks at sørge for udlændingens udrejse eller tilbage-
rejse, såfremt udlændingen bliver afvist eller overført efter
reglerne i kapitel 5 eller 5 a. De har endvidere pligt til at er-
statte statens udgifter ved rømte eller agterudsejlede besæt-
ningsmedlemmer og blindpassagerers ophold, tilbageførelse
til skibet eller luftfartøjet eller udsendelse. Justitsministeren
kan fastsætte nærmere bestemmelser om størrelsen af den i
2. pkt. nævnte erstatning.

Stk. 4. Den, der har bistået en udlænding med ulovligt at
indrejse eller opholde sig her i landet, og den, der har be-
skæftiget en udlænding uden arbejdstilladelse, skal erstatte
de udgifter, der påføres staten ved udlændingens ophold og
udrejse.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 finder ikke anvendel-
se ved indrejse fra et Schengenland.

§ 43 a. Til en udlænding, der opholder sig her i landet, og
hvis ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 er taget under
behandling, kan der, hvis udlændingen ikke selv har midler
hertil, ydes hjælp til rejse til et tredjeland, hvor udlændingen
efter indrejsen i Danmark og inden udløbet af en fastsat ud-
rejsefrist har opnået indrejse- og opholdstilladelse, hvis ud-
lændingen har fået afslag på eller frafalder en ansøgning om
opholdstilladelse her i landet, jf. dog stk. 3.
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Stk. 2. Til en udlænding, der opholder sig her i landet, og
som er registreret som asylansøger efter § 48 e, stk. 2, og er
meddelt afslag på opholdstilladelse efter § 7 af Udlændinge-
styrelsen eller Flygtningenævnet, kan der ydes hjælp til til-
bagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland,
hvis udlændingen medvirker til at udrejse uden ugrundet op-
hold, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Der kan ikke ydes hjælp efter stk. 1 og 2 til
1) udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet,
2) udlændinge, der er statsborgere i et af de nordiske lan-

de,
3) udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilslut-

tet Den Europæiske Union, og
4) udlændinge, der er omfattet af aftalen om Det Europæ-

iske Økonomiske Samarbejdsområde.
Stk. 4. Der kan endvidere ikke ydes hjælp efter stk. 2 til

1) udlændinge, som er meddelt afslag på en ansøgning om
opholdstilladelse efter § 7 af Udlændingestyrelsen i
medfør af § 53 b, stk. 1, og

2) udlændinge, der er omfattet af § 10.
Stk. 5. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

1) udgifter til billet til fly, tog m.v.,
2) nødvendige udgifter til transport af personlige ejendele,
3) højst 5.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er

nødvendigt for den pågældendes eller familiens erhverv
i det pågældende tredjeland, og

4) andre udgifter, der er forbundet med rejsen.
Stk. 6. Hjælpen efter stk. 2 udgør 3.000 kr. pr. person over

18 år og 1.500 kr. pr. person under 18 år.
Stk. 7. En udlænding kan kun modtage hjælp efter stk. 1

og 2 én gang.
Stk. 8. Udlændinge, der har fået endeligt afslag på op-

holdstilladelse i medfør af § 7, og for hvem der er fastsat en
udrejsefrist i henhold til § 33, stk. 2, tilbydes uvildig rådgiv-
ning om mulighederne for hjemrejse, herunder om mulighe-
derne for støtte efter stk. 2 til genetablering i det land, hvor-
til udlændingen udrejser. Justitsministeren kan træffe be-
stemmelse om, at den uvildige rådgivning skal varetages af
en eller flere private organisationer.

Stk. 9. Det i stk. 5, nr. 3, angivne beløb er fastsat i 1995-
niveau og reguleres fra og med 1996 én gang årligt den 1.
januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregu-
leringsprocent. Det i stk. 6 angivne beløb er fastsat i 2003-
niveau og reguleres fra og med 2004 én gang årligt den 1.
januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsregu-
leringsprocent.

§ 43 b. Justitsministeren kan, når særlige repatrierings-
hensyn taler derfor, bestemme, at der kan ydes økonomisk
støtte til frivillig tilbagevenden til hjemlandet til grupper af
udlændinge, der opholder sig her i landet, og som har indgi-
vet ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke har op-
holdstilladelse her i landet.

§ 43 c. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
de vilkår, jf. §§ 42 a-42 f, der skal gælde for udlændinge,
der har fået endeligt afslag på opholdstilladelse efter § 7, og
som samarbejder om udrejse og indgår en kontrakt om op-

kvalificeringsforløb og frivillig udrejse med Udlændingesty-
relsen.

Stk. 2. En aftale om opkvalificeringsforløb kan alene ind-
gås, hvis der som led i en genopbygningsindsats af den på-
gældende udlændings hjemland efter krig planlægges eller
er iværksat større støtteprojekter og der er indledt forhand-
linger om tilbagetagelse eller praktiske aftaler om tilbageta-
gelse eller accept af tvangsmæssig udsendelse eller det grun-
det situationen i landet ikke er muligt at indlede sådanne for-
handlinger.

§ 44. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling
for ansøgninger om visum og forlængelse af visum.

Stk. 2. For udstedelse af dansk rejselegitimation til udlæn-
dinge og for optagelse af digitale fingeraftryk til brug for
udstedelsen betales et gebyr svarende til gebyret for udste-
delse af danske pas og optagelse af digitale fingeraftryk til
brug for udstedelsen, jf. paslovens § 4 a og § 4 b.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling
for genudstedelse af opholdskort udstedt i forbindelse med
meddelelse af opholdstilladelse efter §§ 7-9 og 9 b-9 f.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om
betaling for genudstedelse af opholdskort udstedt i forbin-
delse med meddelelse af opholdstilladelse efter § 9 a og
§§ 9 i-9 n.

§ 44 a. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering videregiver uden udlændingens samtykke til
kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor udlændingen
bor eller opholder sig, eller hvortil udlændingen visiteres, jf.
integrationslovens § 10, stk. 1, eller flytter fra udlandet, op-
lysninger om,
1) at udlændingen er meddelt registreringsbevis eller op-

holdskort i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller op-
holdstilladelse efter §§ 7-9 f eller 9 i-9 n eller er frita-
get for opholdstilladelse efter § 5, stk. 2,

2) at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilla-
delse eller afslag herpå, eller

3) at udlændingens opholdstilladelse er nægtet forlænget,
er bortfaldet eller er inddraget.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen administrerer Udlændingein-
formationsportalen (UIP), der indeholder personoplysninger
om udlændinge, oplysninger om udlændinges ophold og op-
lysninger om indkvartering og modtagelse af ydelser her i
landet. Udlændingestyrelsen kan give andre myndigheder og
private organisationer adgang til UIP, i det omfang adgan-
gen er nødvendig for varetagelsen af myndighedens eller or-
ganisationens opgaver efter udlændingeloven, integrations-
loven eller anden lovgivning. Styrelsen for Fastholdelse og
Rekruttering har adgang til UIP, i det omfang adgangen er
nødvendig for varetagelsen af Styrelsen for Fastholdelse og
Rekrutterings opgaver efter udlændingeloven eller anden
lovgivning.

Stk. 3. Myndigheder og private organisationer, der har ad-
gang til Udlændingeinformationsportalen (UIP), kan uden
udlændingens samtykke indhente de oplysninger i UIP, som
er nødvendige for udførelsen af myndighedens eller organi-
sationens virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som

19. september 2014. 39 Nr. 1021.



myndigheden eller organisationen skal træffe efter udlæn-
dingeloven, integrationsloven eller anden lovgivning.

Stk. 4. Meddeles en udlænding, der bor eller opholder sig
her i landet uden at have lovligt ophold i medfør af §§ 1-3 a,
§ 4 b eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis
eller opholdskort efter § 6 eller en opholdstilladelse efter
§§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og som ikke er indkvarteret på et ind-
kvarteringssted for de i § 42 a, stk. 1 og 2, nævnte udlændin-
ge, afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, videregiver
Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Re-
kruttering uden udlændingens samtykke oplysninger herom
til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor udlændin-
gen bor eller opholder sig. Tilsvarende gælder, hvis ansøg-
ningen om opholdstilladelse fra en udlænding som nævnt i
1. pkt. bortfalder eller frafaldes.

Stk. 5. Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ud-
lændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutte-
ring, kommunalbestyrelsen, statsforvaltningen, restanceind-
drivelsesmyndigheden, jf. § 9, stk. 23, politiet og Udlændin-
genævnet kan uden samtykke indhente de oplysninger i ind-
komstregisteret, som er nødvendige for udførelsen af myn-
dighedens virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som
myndigheden skal træffe efter udlændingeloven.

Stk. 6. De i stk. 1 og 4 nævnte oplysninger kan videregi-
ves gennem Udlændingeinformationsportalen (UIP).

Stk. 7. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering kan samkøre de i stk. 1, 2 og 4 nævnte op-
lysninger med oplysninger fra Det Centrale Personregister
(CPR) med det formål at sikre kommunernes administration
efter integrationsloven og efter anden lovgivning, hvor op-
holdsgrundlaget har betydning for lovens administration.

Stk. 8. Justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan i
forening efter aftale med økonomi- og indenrigsministeren
fastsætte nærmere regler om, at Udlændingestyrelsen og
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering registrerer de i
stk. 1 nævnte oplysninger i Det Centrale Personregister
(CPR).

Stk. 9. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og
Rekruttering og statsforvaltningen kan til brug for Arbejds-
markedsstyrelsens overvågning af arbejdsmarkedet videregi-
ve oplysninger om udlændinge, der er meddelt opholdstilla-
delse eller arbejdstilladelse efter denne lov, oplysninger om
udlændinge, der har opnået beskæftigelse efter ordningen i §
14 a, og oplysninger om udenlandske arbejdstagere, der har
fået udstedt registreringsbevis på baggrund af beskæftigelse
efter denne lov. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fasthol-
delse og Rekruttering og statsforvaltningen kan i den forbin-
delse, herunder i elektronisk form, videregive følgende op-
lysninger:
1) Navn.
2) Nationalitet.
3) Udlændingenummer eller personidentitet.
4) Cpr-nummer.
5) Fødselsdato.
6) Køn.
7) Opholdsgrundlag.
8) Afgørelsesdato.
9) Fagbetegnelse.

10) Start- og slutdato for ansættelsesforhold.
Stk. 10. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdel-

se og Rekruttering kan med henblik på at kontrollere, at be-
tingelserne for opholds- eller arbejdstilladelsen, registre-
ringsbeviset eller opholdskortet, jf. § 6, overholdes, eller at
en udlænding ikke arbejder eller opholder sig her i landet
uden fornøden tilladelse, samkøre oplysninger fra egne regi-
stre med oplysninger fra Det Centrale Personregister, Byg-
nings- og Boligregistret og indkomstregisteret. Dette gælder
alene for berørte personer, der har modtaget forudgående in-
formation om, at en sådan kontrol kan finde sted.

Stk. 11. Persondatalovens § 7, stk. 8, finder ikke anven-
delse ved behandling af ansøgninger om opholdstilladelse
efter §§ 7 og 8. Det samme gælder ved behandling af sager
om forlængelse, inddragelse og bortfald af opholdstilladelse
meddelt efter disse bestemmelser og ved behandling af sag-
er, hvori akter vedrørende opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8
indgår.

§ 44 b. Visiteres en udlænding, som er omfattet af § 42 a,
stk. 1 og 2, jf. stk. 3, til en kommune, jf. integrationslovens
§ 10, stk. 1, videregiver indkvarteringsoperatøren, jf. § 42 a,
stk. 5, 2. pkt., for det indkvarteringssted, hvor udlændingen
er indkvarteret, uden udlændingens samtykke oplysningerne
fra udlændingens kontrakt, jf. § 42 c, til kommunalbestyrel-
sen for den pågældende kommune.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
videregivelsen af oplysninger efter stk. 1.

§ 44 c. Kommunalbestyrelsen underretter Udlændingesty-
relsen om sager, hvor kommunalbestyrelsen har kendskab til
eller begrundet mistanke om, at mindreårige udlændinge har
opholdt sig uden for Danmark i mere end 3 på hinanden føl-
gende måneder på genopdragelsesrejser eller andre udlands-
ophold af negativ betydning for deres skolegang og integra-
tion.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der gennemfører en fore-
byggende samtale med eller tilbyder anden form for særlig
støtte til forældrene til en mindreårig udlænding, jf. § 11,
stk. 3, og § 52, stk. 3, nr. 3 og 9, i lov om social service, på
grund af kendskab til eller begrundet mistanke om, at den
mindreårige udlænding opholder sig uden for landet på gen-
opdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betyd-
ning for skolegang og integration, skal i den forbindelse op-
lyse forældrene om reglerne om bortfald af opholdstilladel-
se, jf. § 17.

Stk. 3. Underretning efter stk. 1 skal indeholde oplysning
om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har gennemført en fore-
byggende samtale med eller tilbudt forældrene til en mindre-
årig udlænding, der er omfattet af stk. 1, anden form for sær-
lig støtte efter reglerne i § 11, stk. 3, og § 52, stk. 3, nr. 3 og
9, i lov om social service, og om kommunalbestyrelsen i den
forbindelse har orienteret forældrene om reglerne om bort-
fald af opholdstilladelse, jf. stk. 2.

§ 44 d. Hvis en udlænding, der er meddelt opholdstilla-
delse efter § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ud-
dannelse eller et kursus ved en uddannelsesinstitution her i
landet, ikke er studieaktiv i relation til det kursus eller den
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uddannelse, som danner grundlag for udlændingens op-
holdstilladelse, videregiver uddannelsesinstitutionen uden
udlændingens samtykke skriftligt oplysning herom til Sty-
relsen for Fastholdelse og Rekruttering.

§ 44 e. Kommunalbestyrelsen indberetter til Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering, hvis en udlænding, der er
meddelt opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, med henblik på
at deltage i en uddannelse eller et kursus ved en uddannel-
sesinstitution her i landet, modtager offentlig hjælp til for-
sørgelse fra kommunen under sit ophold her i landet. Kom-
munalbestyrelsens videregivelse af oplysninger efter 1. pkt.
kan ske uden udlændingens samtykke.

Stk. 2. Udbetaling Danmark indberetter til Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering, hvis en udlænding, der er
meddelt opholdstilladelse efter § 9 i, stk. 1, med henblik på
at deltage i en uddannelse eller et kursus ved en uddannel-
sesinstitution her i landet, modtager offentlig hjælp til for-
sørgelse fra Udbetaling Danmark under sit ophold her i lan-
det. Udbetaling Danmarks videregivelse af oplysninger efter
1. pkt. kan ske uden udlændingens samtykke.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen indberetter til Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering, hvis en udlænding, der er
meddelt opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, eller personer,
der er meddelt opholdstilladelse som følge af familiemæssig
tilknytning til udlændingen, modtager hjælp efter lov om ak-
tiv socialpolitik. Kommunalbestyrelsen oplyser Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering om omfanget af hjælpen.

§ 44 f. Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering kan indhente de oplysninger fra Udenrigs-
ministeriet om udlændinges ophold i udlandet, som Uden-
rigsministeriet har indhentet i forbindelse med evakuering
fra udlandet, og som er nødvendige for at kontrollere, at en
udlænding har ret til at opholde sig her i landet. Indhentelse
af oplysninger kan ske elektronisk.

Stk. 2. Indhentelse af oplysninger efter stk. 1 kan ske med
henblik på registersamkøring og sammenstilling af registre
og oplysninger i kontroløjemed.

§ 44 g. Hvis en aftale mellem en kommunalbestyrelse og
en udlænding om et ophold i kommunen som led i kommu-
nens medlemskab af en international organisation, der er
godkendt af kulturministeren, jf. § 9 c, stk. 4, ophæves, eller
hvis en udlænding under et sådant ophold opgiver sin bopæl
i kommunen, videregiver kommunalbestyrelsen oplysning
herom til Udlændingestyrelsen.

§ 45. Ved aftale med fremmede regeringer eller mellem-
folkelige organisationer eller ved bestemmelse fastsat af ju-
stitsministeren eller beskæftigelsesministeren kan der ske
lempelse af reglerne om opholds- og arbejdstilladelse i for-
hold til visse lande og visse grupper af udlændinge.

Kapitel 7 a
Udveksling af oplysninger mellem

udlændingemyndighederne og efterretningstjenesterne og
anklagemyndigheden m.v.

§ 45 a. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeri-
et, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og statsforvaltnin-
gen, jf. § 46 c, kan uden udlændingens samtykke videregive
oplysninger fra en sag efter denne lov til efterretningstjene-
sterne, i det omfang videregivelsen kan have betydning for
efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige
opgaver.

Stk. 2. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens
samtykke videregive oplysninger om en udlænding til Ud-
lændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutte-
ring, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Flygtnin-
genævnet, Udlændingenævnet og statsforvaltningen, jf. § 46
c, i det omfang videregivelsen kan have betydning for disse
myndigheders behandling af en sag efter denne lov.

Stk. 3. Efterretningstjenesterne kan uden udlændingens
samtykke indbyrdes udveksle oplysninger som nævnt i
stk. 1 og 2.

§ 45 b. Til brug for behandlingen af en sag efter denne
lov vurderer justitsministeren, om udlændingen må anses for
en fare for statens sikkerhed. Denne vurdering lægges til
grund ved afgørelsen af sagen.

Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at de oplysninger,
der er indgået i vurderingen efter stk. 1, af sikkerhedsmæssi-
ge grunde ikke kan videregives til den udlænding, vurderin-
gen angår. Justitsministeren kan endvidere bestemme, at op-
lysninger som nævnt i 1. pkt. af sikkerhedsmæssige grunde
ikke kan videregives til den udlændingemyndighed, der skal
træffe afgørelse i sagen.

§ 45 c. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse
og Rekruttering, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeri-
et, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og statsforvaltnin-
gen, jf. § 46 c, kan uden udlændingens samtykke videregive
oplysninger fra en sag efter denne lov til anklagemyndighe-
den med henblik på anklagemyndighedens beslutning om,
hvorvidt tiltale skal rejses for forbrydelser begået i eller
uden for Danmark.

Stk. 2. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan endvi-
dere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden sam-
tykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller
flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må
antages at have betydning for anklagemyndighedens identi-
fikation og strafforfølgning af personer, der kan mistænkes
for forbrydelser med en strafferamme på 6 år eller derover
begået i eller uden for Danmark.

Stk. 3. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan endvi-
dere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden sam-
tykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller
flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må
antages at have betydning for anklagemyndighedens identi-
fikation af ofre for eller vidner til en konkret forbrydelse
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med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller
uden for Danmark.

Kapitel 7 b
Domstolsbehandling af visse beslutninger om administrativ

udvisning m.v.

§ 45 d. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på dom-
stolenes behandling af sager om
1) prøvelse af en farevurdering efter § 45 b eller en afgø-

relse om udvisning efter § 25, nr. 1,
2) frihedsberøvelse efter § 36 af en udlænding med hen-

blik på at sikre muligheden for udvisning efter § 25, nr.
1,

3) ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 eller § 8,
stk. 1 eller 2, fra en udlænding, som er udvist efter
§ 25, nr. 1,

4) afgørelse om udsendelse efter § 31 af en udlænding,
der tidligere har haft opholdstilladelse efter § 7 eller
§ 8, stk. 1 eller 2, og som er udvist efter § 25, nr. 1, og

5) afgørelse efter § 32 b, når udlændingen er udvist efter
§ 25, nr. 1.

Stk. 2. Sager omfattet af dette kapitel indbringes for Kø-
benhavns Byret af justitsministeren eller den, ministeren be-
myndiger hertil. I afgørelsen af sagen ved byretten deltager
3 dommere. Retten kan dog bestemme, at der i behandlingen
af en sag om frihedsberøvelse efter § 36, jf. stk. 1, nr. 2, ale-
ne deltager 1 dommer. Justitsministeren eller den, ministe-
ren bemyndiger hertil, kan lade personer, der er ansat i Poli-
tiets Efterretningstjeneste møde for sig i retten som retter-
gangsfuldmægtig.

Stk. 3. Sagens indbringelse for retten har opsættende virk-
ning, når udlændingen opholder sig her i landet. Sagens ind-
bringelse for retten hindrer dog ikke iværksættelse og opret-
holdelse af frihedsberøvelse efter § 36, jf. stk. 1, nr. 2, med-
mindre retten bestemmer det.

Stk. 4. §§ 37 a-e finder tilsvarende anvendelse i sager om
frihedsberøvelse efter § 36, jf. stk. 1, nr. 2.

§ 45 e. Som parter i sagen anses udlændingen og den, der
indbringer sagen for retten efter § 45 d, stk. 2.

Stk. 2. Retten beskikker en advokat for udlændingen. Ret-
ten beskikker endvidere en særlig advokat til at varetage ud-
lændingens interesser og på vegne af denne udøve partsbe-
føjelser med hensyn til oplysninger omfattet af § 45 b,
stk. 2. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokaten og
den særlige advokat gælder samme regler som i tilfælde,
hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Stk. 3. Den særlige advokat efter stk. 2 skal underrettes
om alle retsmøder i sagen og er berettiget til at deltage i dis-
se. Den særlige advokat skal gøres bekendt med og have ud-
leveret kopi af det materiale, som indgår i sagen for retten.
Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil,
kan dog bestemme, at der af sikkerhedsmæssige grunde ikke
udleveres kopi til den særlige advokat. Spørgsmålet herom
skal på begæring af den særlige advokat indbringes for ret-
ten af den, som efter § 45 d, stk. 2, har indbragt sagen for
retten.

Stk. 4. Retten bestemmer, hvordan en udlænding, der op-
holder sig i udlandet, og som har indrejseforbud, jf. § 32, jf.
§ 25, nr. 1, får lejlighed til at udtale sig over for retten.

§ 45 f. Oplysninger omfattet af § 45 b, stk. 2, videregives
til den særlige advokat beskikket efter § 45 e, stk. 2. Når så-
danne oplysninger er videregivet til den særlige advokat, må
vedkommende ikke drøfte sagen med udlændingen eller
dennes advokat og må ikke udtale sig i retsmøder, hvor ud-
lændingen eller dennes advokat er til stede. Udlændingen og
dennes advokat kan til enhver tid give skriftlige meddelelser
til den særlige advokat om sagen.

Stk. 2. Retten kan af egen drift eller efter begæring fra den
særlige advokat beskikket efter § 45 e, stk. 2, beslutte, at op-
lysninger, der er indgået i justitsministerens vurdering efter
§ 45 b, stk. 1, videregives til udlændingen og dennes advo-
kat, hvis sikkerhedsmæssige forhold ikke kan begrunde ju-
stitsministerens bestemmelse efter § 45 b, stk. 2. Afgørelsen
træffes ved kendelse, og efter at den særlige advokat og den,
som efter § 45 d, stk. 2, har indbragt sagen for retten, har
haft lejlighed til at udtale sig. Kendelsen kan kæres af de i 2.
pkt. nævnte personer. Kære af en afgørelse om, at oplysnin-
ger videregives, har opsættende virkning.

Stk. 3. Har retten truffet afgørelse efter stk. 2, 1. pkt., kan
justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, be-
stemme, at de pågældende oplysninger ikke indgår i sagen
for retten.

Stk. 4. Ingen må deltage som dommer i sagen, hvis den
pågældende har truffet afgørelse efter stk. 2, 1. pkt., eller i
øvrigt har haft adgang til oplysninger omfattet af en sådan
afgørelse og justitsministeren eller den, ministeren bemyndi-
ger hertil, har truffet beslutning efter stk. 3 om, at de pågæl-
dende oplysninger ikke indgår i sagen for retten.

§ 45 g. Den del af et retsmøde, der angår, eller hvor der
fremlægges eller behandles oplysninger omfattet af § 45 b,
stk. 2, og som ikke er omfattet af § 45 f, stk. 2, holdes for
lukkede døre. I denne del af et retsmøde deltager del særlige
advokat beskikket efter § 45 e, stk. 2, men ikke udlændingen
og dennes advokat.

Stk. 2. Retten bestemmer, hvordan retsmøder, der efter
stk. 1 helt eller delvis holdes for lukkede døre, gennemføres.

§ 45 h. Retten træffer afgørelse, efter at parterne og den
særlige advokat beskikket efter § 45 e, stk. 2, har haft lejlig-
hed til at udtale sig.

Stk. 2. Rettens afgørelse om frihedsberøvelse, jf. § 45 d,
stk. 1, nr. 2, træffes ved kendelse. § 37, stk. 3-5, finder i øv-
rigt tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Rettens afgørelse om udvisning, opholdstilladelse
og udsendelse, jf. § 45 d, stk. 1, nr. 1 og 3-5, træffes ved
dom. Hvis rettens afgørelse går ud på at opretholde afgørel-
sen om udvisning, at nægte opholdstilladelse efter § 7 eller
§ 8, stk. 1 eller 2, eller på, at udsendelse ikke vil være i strid
med § 31, skal afgørelsen indeholde en frist for udrejse,
hvorved udlændingen pålægges at udrejse straks.

Stk. 4. Til brug for rettens afgørelse efter § 45 d, stk. 1,
nr. 3-5, anmoder retten Flygtningenævnet om en udtalelse,
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efter at parterne og den særlige advokat beskikket efter
§ 45 e, stk. 2, har haft lejlighed til at udtale sig.

§ 45 i. Hvis byrettens afgørelse efter § 45 d, stk. 1,
nr. 3-5, går ud på at nægte opholdstilladelse efter § 7 eller
§ 8, stk. 1 eller 2, eller på, at udsendelse ikke vil være i strid
med § 31, anses sagen for anket til landsretten, medmindre
udlændingen skriftligt over for retten eller i et retsmøde gi-
ver afkald herpå. Anke efter 1. pkt. har opsættende virkning.

§ 45 j. Justitsministeren antager et antal advokater, der
kan beskikkes efter § 45 e, stk. 2, 2. pkt. Justitsministeren
kan fastsætte nærmere regler om de pågældende advokater,
herunder om vagtordninger, om vederlag for at stå til rådig-
hed og om sikkerhedsmæssige spørgsmål.

§ 45 k. Reglerne i dette kapitel om sagens behandling i
byretten gælder tilsvarende for sagens behandling i landsret-
ten og Højesteret.

Stk. 2. Reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a samt regler i
retsplejeloven, der henviser hertil, finder i øvrigt tilsvarende
anvendelse.

Kapitel 8
Kompetence- og klageregler m.v.

§ 46. Afgørelser efter denne lov træffes med de undtagel-
ser, der fremgår af stk. 2-5, og af § 4 d, stk. 3 og 4, § 9,
stk. 22, 23 og 31-33, §§ 46 a-49, § 50, § 50 a, § 51, stk. 2, 2.
pkt., § 56 a, stk. 1-4, § 58 i og § 58 j, jf. dog § 58 d, 2. pkt.,
af Udlændingestyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter § 9 a, § 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf.
stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og §§ 9 i-9 n, afgørelser vedrø-
rende forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilla-
delser meddelt efter § 9 a og §§ 9 i-9 n og afgørelser efter
§ 33 i forbindelse med sådanne sager træffes af Styrelsen for
Fastholdelse og Rekruttering. Det samme gælder afgørelser
efter § 4 a, stk. 2, i forlængelse af at en udlænding er med-
delt opholdstilladelse efter § 9 a eller §§ 9 i-9 n, og afgørel-
ser efter § 25 b, stk. 2, når Styrelsen for Fastholdelse og Re-
kruttering har pålagt udlændingen at udrejse straks, eller når
udlændingen ikke udrejser i overensstemmelse med en ud-
rejsefrist, der er fastsat af Styrelsen for Fastholdelse og Re-
kruttering.

Stk. 3. Afgørelser efter § 9 b, afgørelser vedrørende for-
længelse og inddragelse af opholdstilladelse meddelt efter
§ 9 b og afgørelser efter § 33, stk. 4, træffes af justitsmini-
steren.

Stk. 4. Afgørelser efter § 9 h, stk. 5, 2. og 3. pkt., træffes
af Udlændingenævnet i sager, hvor Styrelsen for Fastholdel-
se og Rekruttering har truffet afgørelse på baggrund af en
ansøgning omfattet af § 9 h, stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16.

Stk. 5. Afgørelser efter § 9 h, stk. 5, 2. og 3. pkt., træffes
af justitsministeren i sager, hvor Udlændingestyrelsen har
truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af § 9
h, stk. 1, nr. 10, 15 og 17.

Stk. 6. Afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf.
§ 11, stk. 3-7, 10, 12 og 14, til udlændinge med opholdstilla-
delse efter § 9 a og §§ 9 i-9 n træffes af Udlændingestyrel-
sen, efter at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har

truffet afgørelse om, hvorvidt grundlaget for opholdstilladel-
se fortsat er til stede.

Stk. 7. Afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf.
§ 11, stk. 3-7, 10, 12 og 14, til udlændinge med opholdstilla-
delse efter § 9 b træffes af Udlændingestyrelsen, efter at ju-
stitsministeren har truffet afgørelse om, hvorvidt grundlaget
for opholdstilladelsen fortsat er til stede.

§ 46 a. Udlændingestyrelsens afgørelser kan bortset fra
afgørelser om afvisning truffet efter regler udstedt i medfør
af § 9 g, stk. 1, 2. pkt., samt de afgørelser, der er nævnt i § 9
g, stk. 3, § 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, § 9
h, stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17,
§ 11, stk. 8, § 32 a, § 33, § 34 a, § 42 a, stk. 7, 3. pkt., § 42
a, stk. 9, 1. pkt., § 42 b, stk. 1, 3 og 7-9, § 42 d, stk. 2, § 46
e, § 52 b, stk. 1 og 3, § 53 a og § 53 b, påklages til justitsmi-
nisteren. Udlændingestyrelsens afgørelser efter § 42 k og §
42 l kan ikke påklages, for så vidt angår boligens geografi-
ske placering.

Stk. 2. Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgø-
relser efter denne lov kan ikke påklages til beskæftigelses-
ministeren. Bortset fra de afgørelser, der er nævnt i § 9 h,
stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, 11-14 og 16, og § 33, kan
Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelser påkla-
ges til Udlændingenævnet, jf. § 52 b, stk. 2 og 4.

Stk. 3. Udlændingestyrelsens beslutning om, at der ikke er
særlige grunde til at antage, at en uledsaget udlænding, der
inden det fyldte 18. år har indgivet ansøgning om opholdstil-
ladelse i medfør af § 7, ikke bør gennemgå en asylsagspro-
cedure, jf. § 9 c, stk. 3, nr. 1, kan ikke påklages.

Stk. 4. Udlændingestyrelsens og Styrelsen for Fastholdel-
se og Rekrutterings beslutninger om betaling af udgifter for-
bundet med tilvejebringelsen af oplysninger til brug for be-
handlingen af en sag efter denne lov, jf. § 40, stk. 2, kan ik-
ke påklages.

Stk. 5. Justitsministeren kan træffe bestemmelse om og
fastsætte nærmere regler for Udlændingestyrelsens behand-
ling af de sager, der er omfattet af stk. 1 og 3 og § 46, stk. 1.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan træffe bestemmelse
om og fastsætte nærmere regler for Styrelsen for Fastholdel-
se og Rekrutterings behandling af de sager, der er omfattet
af stk. 2 og § 46, stk. 2.

Stk. 7. Udlændingestyrelsens og de danske diplomatiske
og konsulære repræsentationers afgørelser efter § 4 d kan ik-
ke påklages.

§ 46 b. Udenrigsministeriet bistår politiet, statsforvaltnin-
gen, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Re-
kruttering, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, domsto-
lene, beskæftigelsesministeren og justitsministeren med at
indhente nærmere oplysninger til brug for behandlingen af
sager eller grupper af sager efter denne lov.

§ 46 c. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om,
at afgørelser om meddelelse, forlængelse, bortfald og ind-
dragelse af registreringsbeviser og opholdskort efter § 6, op-
holdstilladelser efter § 9, stk. 1, nr. 3, med henblik på adop-
tion, og afgørelser om udstedelse, annullering og inddragel-
se af visum efter § 4 a, stk. 2, til udlændinge, der er meddelt
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opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 3, med henblik på
adoption, kan træffes af andre myndigheder end Udlændin-
gestyrelsen. Der kan i den forbindelse fastsættes bestemmel-
ser om, til hvilken myndighed afgørelsen kan påklages, og
om, at en afgørelse truffet af den myndighed, hvortil afgø-
relsen kan påklages, ikke kan indbringes for anden admini-
strativ myndighed. Justitsministeren kan endvidere fastsætte
bestemmelser om, at den myndighed, hvortil afgørelsen kan
påklages, kan fastsætte nærmere regler for og træffe bestem-
melse om sagernes behandling.

§ 46 d. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om,
at statsforvaltningen uden udlændingens samtykke til brug
for en afgørelse eller udtalelse efter denne lov eller bestem-
melser fastsat i medfør heraf kan videregive alle akter, der
er indgået i de af § 46 c omfattede sager, til Udlændingesty-
relsen. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere
regler om, at Udlændingestyrelsen uden udlændingens sam-
tykke til brug for en afgørelse i de af § 46 c omfattede sager
kan videregive alle akter, der er indgået i Udlændingestyrel-
sens sag vedrørende en afgørelse eller udtalelse efter denne
lov eller bestemmelser fastsat i medfør heraf, til statsforvalt-
ningen.

§ 46 e. Afgørelser efter § 42 b, stk. 11, 2. pkt., § 42 c,
stk. 2, 3. pkt., § 42 e, stk. 4, og § 42 f, stk. 7, træffes af ind-
kvarteringsoperatøren, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt. Afgørelser
efter § 42 d, stk. 2, 1. pkt., kan træffes af indkvarteringsope-
ratøren. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbin-
delse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. og 2.
pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation
eller et privat selskab, jf. § 42 a, stk. 5, 2. pkt. Indkvarte-
ringsoperatørens afgørelser efter 1. og 2. pkt. kan påklages
til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsens afgørelser i
sager, der påklages efter 4. pkt., kan ikke indbringes for an-
den administrativ myndighed.

§ 46 f. Justitsministeren kan fastsætte regler om krav til
tolke, der anvendes af myndigheder på Justitsministeriets
område.

§ 46 g. Afgørelser efter § 25, nr. 1, træffes af Justitsmini-
steriet.

Stk. 2. En afgørelse efter stk. 1 om, at udlændingen udvi-
ses, indbringes for retten efter reglerne i kapitel 7 b, med-
mindre udlændingen skriftligt over for Justitsministeriet gi-
ver afkald herpå.

§ 46 h. Afgørelse om opholdstilladelse til en udlænding,
der er udvist efter § 25, nr. 1, og som påberåber sig at være
omfattet af § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, og i den forbindelse
afgørelse om udsendelse efter § 32 a, samt afgørelse om ud-
sendelse efter § 31 af en udlænding, der tidligere har haft
opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, og som er
blevet udvist efter § 25, nr. 1, træffes af retten efter reglerne
i kapitel 7 b.

§ 47. Opholdstilladelse til personer, som nyder diplomati-
ske rettigheder, samt til deres familiemedlemmer meddeles
af udenrigsministeren.

Stk. 2. 20) Der kan efter aftale mellem justitsministeren og
udenrigsministeren samt mellem beskæftigelsesministeren
og udenrigsministeren gives danske diplomatiske og konsu-
lære repræsentationer i udlandet bemyndigelse til at udstede
og meddele visum, opholdstilladelse og arbejdstilladelse.
Efter aftale med et andet land kan udenrigsministeren efter
aftale med justitsministeren eller beskæftigelsesministeren
bemyndige udenlandske diplomatiske og konsulære repræ-
sentationer i udlandet til at udstede visum efter § 4 a, stk. 2,
opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Beskæftigelsesmini-
steren kan alene medvirke i aftaler om udstedelse af visum
efter § 4 a, stk. 2, i forhold til meddelelse af opholdstilladel-
se og arbejdstilladelse som omfattet af § 46, stk. 2. Uden-
rigsministeren kan efter aftale med justitsministeren indgå
repræsentationsaftaler med udenlandske diplomatiske og
konsulære repræsentationer i udlandet i overensstemmelse
med visumkodeksens artikel 8.

Stk. 3. Justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan
hver for sig efter aftale med udenrigsministeren fastsætte
regler om, at private samarbejdspartnere på vegne af en
dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation kan vareta-
ge opgaver med modtagelse og registrering af ansøgninger
om visum, opholdstilladelse og arbejdstilladelse, herunder
optage personfotografi og fingeraftryk, modtage gebyr for
ansøgningen samt yde vejledning om regler vedrørende vi-
sum, opholdstilladelse og arbejdstilladelse. Der kan ikke gi-
ves private samarbejdspartnere kompetence til at afgøre
konkrete sager om ansøgning om visum, opholdstilladelse
og arbejdstilladelse.

§ 47 a. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om,
at Udlændingestyrelsen og politiet i særlige tilfælde kan ud-
stede visum ved indrejsen her i landet.

Stk. 2. Justitsministeren og beskæftigelsesministeren kan
hver for sig fastsætte nærmere regler om, at Udlændingesty-
relsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i særli-
ge tilfælde kan udstede tilbagerejsetilladelser til en udlæn-
ding, der lovligt opholder sig her i landet.

§ 47 b. En ansøgning om opholdstilladelse efter §§ 9, 9 a,
9 c-9 f eller 9 i-9 n afvises, hvis ansøgeren i forbindelse med
ansøgningens indgivelse ikke vil afgive personfotografi, jf.
§ 12 a. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren er under 18 år
og hensigten er, at ansøgeren skal have fast ophold hos for-
ældremyndighedens indehaver. 1. og 2. pkt. finder tilsvaren-
de anvendelse for en ansøgning om forlængelse af en op-
holdstilladelse, der er meddelt efter §§ 9-9 f eller 9 i-9 n.

Stk. 2. En ansøgning om opholdstilladelse efter §§ 9, 9 a,
9 c-9 f eller 9 i-9 n afvises, hvis ansøgeren i forbindelse med
ansøgningens indgivelse ikke vil medvirke til optagelse af
fingeraftryk, jf. § 12 a. Dette gælder dog ikke, hvis ansøge-
ren af fysiske grunde ikke er i stand hertil, hvis ansøgeren er
under 6 år, eller hvis ansøgeren er under 18 år og hensigten
er, at ansøgeren skal have fast ophold hos forældremyndig-
hedens indehaver. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse
for en ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der
er meddelt efter §§ 9-9 f eller 9 i-9 n.
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§ 48. Afgørelse om afvisning ved indrejsen, jf. § 28,
stk. 1-4, kan træffes af vedkommende politidirektør. Afgø-
relser efter § 30, § 33, stk. 9, § 34, § 36, § 37 c, stk. 5,
§ 37 d, stk. 1 og 3, § 37 e, stk. 1 og 4, § 40, stk. 7 og 8, § 40
a, stk. 1 og 2, § 40 a, stk. 3, 1. pkt., § 40 a, stk. 4-9, § 40 b,
stk. 1 og 2, § 40 b, stk. 3, 1. pkt., § 40 b, stk. 4-9, og § 43,
stk. 2 og 3, kan træffes af Rigspolitichefen eller politidirek-
tøren. Afgørelser efter § 40 a, stk. 1, nr. 3, og § 40 b, stk. 1,
og afgørelser om, at dokumenter eller genstande tages i be-
varing, jf. § 40, stk. 8, kan endvidere træffes af Udlændinge-
styrelsen. Afgørelser om ydelse af hjælp efter § 43 a kan
træffes af Rigspolitichefen. De afgørelser, der er nævnt i 1.
pkt., kan påklages til Udlændingenævnet, jf. § 52 b, stk. 5,
og de afgørelser, der er nævnt i 2.-4. pkt., kan påklages til
justitsministeren, jf. dog 7. og 8. pkt. Klagen har ikke opsæt-
tende virkning. Politiets afgørelse om iværksættelse af for-
anstaltninger efter § 36 og §§ 37 c-37 e kan dog kun påkla-
ges til justitsministeren, såfremt afgørelsen ikke kan indbrin-
ges for domstolene efter § 37 eller §§ 37 c-37 e. Politiets af-
gørelser efter § 33, stk. 9, og § 43 a, stk. 2, kan ikke indbrin-
ges for justitsministeren.

§ 48 a. 21) Påberåber en udlænding sig at være omfattet af
§ 7, træffer Udlændingestyrelsen snarest muligt afgørelse
om afvisning eller overførsel efter reglerne i kapitel 5 a eller
om afvisning efter § 28, stk. 1, nr. 1, 2, 6 eller 7, eller § 28,
stk. 2 eller 3, jf. stk. 1, nr. 1, 2, 6 eller 7, eller udvisning ef-
ter § 25, nr. 2, eller § 25 b og i givet fald udsendelse. Dette
gælder tilsvarende for udlændinge, der opholder sig i Dan-
mark uden opholdstilladelse, og som har søgt asyl i en an-
den medlemsstat uden at have opnået international beskyt-
telse. Udsendelse efter 1. pkt. må dog kun finde sted til et
land, der har tiltrådt og faktisk respekterer flygtningekon-
ventionen af 28. juli 1951, og hvor der er adgang til en for-
svarlig asylprocedure. Udsendelse efter 1. pkt. må ikke finde
sted til et land, hvor udlændingen vil være i risiko for døds-
straf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig
eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor der ik-
ke er beskyttelse mod videresendelse til et sådant land.

Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 behand-
les ikke, før Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om
undladelse af afvisning, udvisning, overførsel eller udsen-
delse, jf. stk. 1.

Stk. 3. Træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om undla-
delse af afvisning, udvisning, overførsel eller udsendelse,
skal politiet gøre asylansøgeren bekendt med adgangen til at
sætte sig i forbindelse med Dansk Flygtningehjælp. Justits-
ministeren kan fastsætte regler, hvorefter politiet forud for
Udlændingestyrelsens afgørelse skal gøre en asylansøger,
der opholder sig her i landet, bekendt med adgangen til at
sætte sig i forbindelse med Dansk Flygtningehjælp.

§ 48 b. Anmoder et andet EU-land Danmark om at over-
tage, tilbagetage eller modtage en udlænding efter reglerne i
kapitel 5 a, træffer Udlændingestyrelsen snarest muligt afgø-
relse vedrørende anmodningen.

§ 48 c. (Ophævet)

§ 48 d. (Ophævet)

§ 48 e. Politiet registrerer en udlænding, der ansøger om
opholdstilladelse i medfør af § 7, med navn, fødselsdata og
nationalitet på baggrund af oplysninger fra udlændingen el-
ler data, der fremgår af dokumenter vedrørende den pågæl-
dende udlænding. Politiet registrerer desuden personfotogra-
fi og fingeraftryk af udlændingen, jf. §§ 40 a og 40 b. I for-
bindelse med registreringen udsteder politiet et asylansøger-
kort til udlændingen.

Stk. 2. Når Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om,
at en udlænding, der påberåber sig at være omfattet af § 7,
kan opholde sig her i landet under asylsagens behandling,
registrerer Udlændingestyrelsen udlændingen som asylansø-
ger.

Stk. 3. Til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse efter
stk. 2 foretager Udlændingestyrelsen en undersøgelse med
henblik på at fastlægge udlændingens identitet, nationalitet
og rejserute samt indhente andre nødvendige oplysninger.
Udlændingestyrelsen kan til brug for identitetsfastlæggelsen
med udlændingens samtykke iværksætte nødvendige perso-
nundersøgelser, herunder aldersundersøgelse, sprogtest eller
dna-test.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen forestår i øvrigt sagens oplys-
ning bortset fra i sager, der er omfattet af kapitel 7 b.

§ 48 f. Udlændingestyrelsen bedømmer, om en udlænding
har bestået danskprøven på A1-niveau og danskprøven på
A2-niveau, jf. § 9, stk. 30 og 32. Udlændingestyrelsens be-
dømmelse af, om en udlænding har bestået prøverne, kan
påklages til Ministeriet for Børn og Undervisning. Klagen
skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning, se-
nest 7 dage efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt
den pågældende udlænding. Klager, der indgives senere, af-
vises.

§ 48 g. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 9, stk.
31-33, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 49. 22) Når en udlænding dømmes for strafbart forhold,
afgøres det efter anklagemyndighedens påstand ved dom-
men, om den pågældende skal udvises i medfør af §§ 22-24
eller 25 c eller udvises betinget i medfør af § 24 b. Træffes
der bestemmelse om udvisning, skal dommen indeholde be-
stemmelse om indrejseforbudets varighed, jf. § 32, stk. 1-5.

Stk. 2. Frafalder anklagemyndigheden tiltale mod en ud-
lænding for et strafbart forhold, der kan medføre udvisning
efter de i stk. 1 nævnte bestemmelser, kan det som et vilkår
for tiltalefrafaldet fastsættes, at udlændingen skal udvises
med et nærmere angivet indrejseforbud. Bestemmelserne i
retsplejelovens § 723 finder tilsvarende anvendelse. Rettens
afgørelse om godkendelse af et vilkår om udvisning træffes
ved kendelse, der kan påkæres efter reglen i retsplejelovens
kapitel 85.

Stk. 3. I det omfang udlændingen ikke efter retsplejelo-
vens almindelige regler har fået beskikket en forsvarer, skal
der ved behandlingen af de i stk. 1 og 2 nævnte sager efter
anmodning beskikkes en forsvarer for den pågældende.

§ 49 a. Forud for udsendelse af en udlænding, som har
haft opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, og
som er udvist ved dom, jf. § 49, stk. 1, træffer Udlændinge-
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styrelsen afgørelse om, hvorvidt udlændingen kan udsendes,
jf. § 31, medmindre udlændingen samtykker i udsendelsen.
En afgørelse om, at udlændingen ikke kan udsendes, jf.
§ 31, skal tillige indeholde afgørelse om meddelelse eller
nægtelse af opholdstilladelse efter § 7.

§ 49 b. Udlændingestyrelsen undersøger hvert halve år,
eller når der i øvrigt er anledning hertil, om der er grundlag
for at træffe afgørelse efter § 32 b.

Stk. 2. I sager om en udlænding, der er udvist efter § 25,
nr. 1, undersøger justitsministeren eller den, ministeren be-
myndiger hertil, hvert halve år, eller når der i øvrigt er an-
ledning dertil, om der er grundlag for at indbringe sagen for
retten med henblik på en afgørelse efter § 32 b, jf. kapitel 7
b.

§ 50. Er udvisning efter § 49, stk. 1, ikke iværksat, kan en
udlænding, som påberåber sig, at der er indtrådt væsentlige
ændringer i udlændingens forhold, jf. § 26, begære spørgs-
målet om udvisningens ophævelse indbragt for retten ved
anklagemyndighedens foranstaltning. Begæring herom kan
fremsættes tidligst 6 måneder og skal fremsættes senest 2
måneder før, udvisningen kan forventes iværksat. Fremsæt-
tes begæringen senere, kan retten beslutte at behandle sagen,
såfremt fristoverskridelsen må anses for undskyldelig.

Stk. 2. Straffelovens § 59, stk. 2, finder tilsvarende anven-
delse. Begæringen kan afvises af retten, såfremt det er åben-
bart, at der ikke er indtrådt væsentlige ændringer i udlændin-
gens forhold. Afvises begæringen ikke, beskikkes der efter
anmodning en forsvarer for udlændingen. Retten kan, når
det må anses for nødvendigt for at sikre udlændingens tilste-
deværelse under sagen, indtil en eventuel bestemmelse om
udvisning kan iværksættes, bestemme, at udlændingen skal
underkastes frihedsberøvelse. § 34, § 37, stk. 3 og 6, og
§§ 37 a-37 e finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan på-
kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 85.

§ 50 a. Er udvisning sket ved dom, hvorved en udlænding
efter reglerne i straffelovens §§ 68-70 er dømt til forvaring
eller anbringelse, træffer retten i forbindelse med en afgørel-
se efter straffelovens § 72 om ændring af foranstaltningen,
der indebærer udskrivning fra hospital eller forvaring,
samtidig bestemmelse om ophævelse af udvisningen, hvis
udlændingens helbredsmæssige tilstand afgørende taler
imod, at udsendelse finder sted.

Stk. 2. Er en udvist udlænding efter reglerne i straffelo-
vens §§ 68-70 uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde undergi-
vet en strafferetlig retsfølge, der indebærer frihedsberøvelse,
indbringer anklagemyndigheden i forbindelse med udskriv-
ning fra hospital spørgsmålet om ophævelse af udvisningen
for retten. Taler udlændingens helbredsmæssige tilstand af-
gørende imod, at udsendelse finder sted, ophæver retten ud-
visningen. Retten beskikker en forsvarer for udlændingen.
Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan påkæres ef-
ter reglerne i retsplejelovens kapitel 85. Retten kan bestem-
me, at udlændingen skal varetægtsfængsles, når der er be-
stemte grunde til at anse dette for nødvendigt for at sikre ud-
lændingens tilstedeværelse.

§ 50 b. Er udvisning efter § 49, stk. 1, af en statsborger i
et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet
af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsom-
råde, eller en schweizisk statsborger eller en udlænding i øv-
rigt omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 2, ikke iværksat 2
år efter afgørelsen, indbringer anklagemyndigheden, umid-
delbart inden udvisningen kan forventes iværksat, spørgs-
målet om, hvorvidt udvisningen skal opretholdes, for retten.
Retten tager i forbindelse hermed stilling til, om udlændin-
gen fortsat udgør en reel trussel for den offentlige orden el-
ler sikkerhed, og i bekræftende fald om forholdene har ænd-
ret sig, siden den oprindelige afgørelse om udvisning blev
truffet.

Stk. 2. Straffelovens § 59, stk. 2, finder tilsvarende anven-
delse. Der beskikkes efter anmodning en forsvarer for ud-
lændingen. Retten kan, når det må anses for nødvendigt for
at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen, indtil en
eventuel bestemmelse om udvisning kan iværksættes, be-
stemme, at udlændingen skal underkastes frihedsberøvelse.
§ 34, § 37, stk. 3 og 6, og §§ 37 a-37 e finder tilsvarende
anvendelse.

Stk. 3. Rettens afgørelse træffes ved kendelse, der kan på-
kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 85.

§ 51. Overføres strafforfølgningen i en straffesag mod en
udlænding, der ikke har fast bopæl her i landet, til et andet
land, kan der i forbindelse med overførelsen træffes afgørel-
se om, at den pågældende udvises, såfremt strafforfølgnin-
gen angår en lovovertrædelse, der efter de i § 49, stk. 1,
nævnte bestemmelser kan medføre udvisning. Udvisningen
ophæves, såfremt udlændingen frifindes for den påsigtede
lovovertrædelse.

Stk. 2. Er en udlænding i udlandet idømt straf for en lov-
overtrædelse, der har haft eller må antages at skulle have
haft virkning her i landet, kan der under de i §§ 22-24 og
25-25 c nævnte betingelser træffes bestemmelse om udvis-
ning. Såfremt udlændingen har fast bopæl i Danmark, ind-
bringes spørgsmålet til afgørelse ved byretten i den rets-
kreds, hvor den pågældende bor. Sagen kan fremmes uden
udlændingens tilstedeværelse. Rettens afgørelse træffes ved
kendelse.

§ 52. Endelige administrative afgørelser efter § 46 kan in-
den 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt udlændingen, af
denne kræves indbragt til prøvelse for den ret, hvor udlæn-
dingen har bopæl, eller, hvis udlændingen ikke har bopæl
noget sted i riget, for Københavns Byret, hvis afgørelsen går
ud på:
1) nægtelse af opholdstilladelse med mulighed for varigt

ophold efter § 9, stk. 1, nr. 2,
2) bortfald, inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en

sådan tilladelse,
3) udvisning efter § 25 b af en udlænding, som er omfattet

af EU-reglerne, jf. § 2, eller
4) udvisning efter § 25 a af en udlænding, som:

a) er statsborger i et andet nordisk land og har fast bo-
pæl her i landet eller

b) er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2.
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Stk. 2. Sagen indbringes for retten af Udlændingestyrel-
sen, der fremsender sagens akter med oplysning om den på-
klagede afgørelse, en kort redegørelse for de omstændighe-
der, der påberåbes, samt sagens bevisligheder.

Stk. 3. Retten drager omsorg for sagens oplysning og
træffer selv bestemmelse om afhøring af udlændingen og
vidner, om tilvejebringelse af andre bevismidler og om,
hvorvidt sagen skal behandles mundtligt. Udebliver udlæn-
dingen uden lovligt forfald, afgør retten, om afgørelsen kan
prøves uden udlændingens tilstedeværelse, eller om sagen
skal afvises eller udsættes.

Stk. 4. Såfremt retten finder det fornødent og udlændingen
opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens
§ 325, beskikkes der en advokat for udlændingen, medmin-
dre denne selv har antaget en sådan.

Stk. 5. Retten kan, når der er særlig anledning dertil, på-
lægge udlændingen helt eller delvis at betale sagsomkost-
ninger.

Stk. 6. Sagens indbringelse for retten har ikke opsættende
virkning, medmindre retten træffer bestemmelse herom.

Stk. 7. Retten afgør ved kendelse, om sagen skal afvises,
eller om afgørelsen skal opretholdes eller ophæves. Kendel-
sen kan påkæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37.

§ 52 a. Udlændingenævnet består af 1 formand og næst-
formænd (formandskabet) og andre medlemmer. Udlændin-
genævnets medlemmer er uafhængige og kan ikke modtage
eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende
myndighed eller organisation.

Stk. 2. Udlændingenævnets formand skal være landsdom-
mer eller højesteretsdommer, og næstformændene skal være
dommere. De andre medlemmer skal være advokater eller
gøre tjeneste i Justitsministeriet eller Beskæftigelsesministe-
riet.

Stk. 3. Udlændingenævnets medlemmer beskikkes af Ud-
lændingenævnets formandskab. Dommerne beskikkes efter
udpegning af vedkommende retspræsident. Advokaterne be-
skikkes efter indstilling fra Advokatrådet. De medlemmer,
der gør tjeneste i Justitsministeriet, beskikkes efter indstil-
ling fra justitsministeren, og de medlemmer, der gør tjeneste
i Beskæftigelsesministeriet, beskikkes efter indstilling fra
beskæftigelsesministeren.

Stk. 4. Udlændingenævnets medlemmer beskikkes for en
periode på 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Et
medlem udtræder, når betingelserne for medlemmets be-
skikkelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 5. Udlændingenævnets formand vælges af Udlændin-
genævnets formandskab.

Stk. 6. Ved Udlændingenævnets behandling af en klage
medvirker formanden eller en næstformand, en advokat og
et medlem, der gør tjeneste i Justitsministeriet, hvis klagen
hører under Justitsministeriets område, eller et medlem, der
gør tjeneste i Beskæftigelsesministeriet, hvis klagen hører
under Beskæftigelsesministeriets område, jf. dog § 52 c, stk.
5 og 6. Udlændingenævnets afgørelser træffes ved stemme-
flerhed.

Stk. 7. Drøftelse af spørgsmål om almindelige retningslin-
jer for Udlændingenævnets arbejde m.v. sker i Udlændin-

genævnets koordinationsudvalg, som sammensættes af næv-
nets formand, 1 advokat og 1 medlem, der gør tjeneste i Ju-
stitsministeriet eller i Beskæftigelsesministeriet. Ved drøf-
telser af spørgsmål vedrørende behandlingen af sager, som
hører under Justitsministeriets område, deltager 1 medlem,
der gør tjeneste i Justitsministeriet. Ved drøftelser af spørgs-
mål vedrørende behandlingen af sager, som hører under Be-
skæftigelsesministeriets område, deltager 1 medlem, der gør
tjeneste i Beskæftigelsesministeriet. Udvalget består så vidt
muligt af faste medlemmer, som udpeges af den indstillende
myndighed eller organisation.

Stk. 8. Udlændingenævnets afgørelser kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.

Stk. 9. Udlændingenævnets formand kan ad hoc-beskikke
1 medlem, der er udtrådt af nævnet, til at votere i en sag,
som den pågældende tidligere har deltaget i behandlingen
af. Har det medlem, der tidligere har deltaget i behandlingen
af en sag, forfald, kan formanden udpege eller ad hoc-be-
skikke et enkelt medlem, der træder i det pågældende med-
lems sted under sagens fortsatte behandling.

Stk. 10. Udlændingenævnet fastsætter selv sin forretnings-
orden.

§ 52 b. For Udlændingenævnet kan indbringes klager
over følgende afgørelser, som Udlændingestyrelsen har truf-
fet:
1) Afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter §§

9, 9 d og 9 f.
2) Afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9

c, stk. 1, med undtagelse af afslag meddelt efter EU-
reglerne.

3) Afslag på ansøgninger om forlængelse af opholdstilla-
delse meddelt efter § 9, § 9 c, stk. 1, § 9 d og § 9 f, jf.
nr. 1 og 2, herunder afgørelser om lovligt forfald, jf. §
9, stk. 30, og § 9 f, stk. 5, og afgørelser om inddragel-
se af sådanne opholdstilladelser, jf. § 11, stk. 2, og §
19.

4) Afslag på ansøgninger om tidsubegrænset opholdstil-
ladelse, jf. § 11.

5) Afgørelser om afvisning af ansøgninger om opholds-
tilladelse efter § 9, stk. 21, § 9 c, stk. 6, og § 9 f, stk.
8, jf. nr. 1 og 2, samt afgørelser om afvisning af en an-
søgning om opholdstilladelse, jf. § 47 b.

6) Afgørelser om udvisning efter § 25, nr. 2, og §§ 25
a-25 c.

7) Afgørelser om afvisning efter § 28.
8) Afgørelser om fastsættelse af alder i forbindelse med

en ansøgning om opholdstilladelse efter § 9 eller § 9
c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til
en herboende person.

9) Afgørelser om lovligt forfald, jf. § 9, stk. 32.
10) Afgørelser om ophævelse af indrejseforbud, jf. § 32,

stk. 7 og 9.
11) Afgørelser om fremmedpas.

Stk. 2. For Udlændingenævnet kan endvidere indbringes
klager over følgende afgørelser, som Styrelsen for Fasthol-
delse og Rekruttering har truffet:
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1) Afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter § 9 a
og §§ 9 i-9 n.

2) Afslag på ansøgninger om forlængelse af opholdstilla-
delse meddelt efter § 9 a og §§ 9 i-9 n, og afgørelser
om inddragelse af en sådan opholdstilladelse, jf. § 19.

3) Afgørelser om afvisning af indgivelse af ansøgninger
om opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 4, § 9 i, stk. 2, § 9
j, stk. 2, § 9 k, stk. 2, § 9 l, stk. 2, § 9 m, stk. 2, og § 9
n, stk. 2.

4) Afgørelser om udvisning efter § 25 b, stk. 2, jf. § 46,
stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Udlændingenævnet kan behandle klager over Ud-
lændingestyrelsens konstatering af, at en opholdstilladelse
meddelt efter § 9, § 9 c, stk. 1, § 9 d eller § 9 f er bortfaldet,
jf. § 17, at en opholdstilladelse meddelt efter § 9 eller § 9 c,
stk. 1, jf. § 17 a, er bortfaldet, og at en opholdstilladelse er
bortfaldet efter § 18. Det samme gælder klager over afslag
på ansøgninger om, at en opholdstilladelse ikke skal anses
for bortfaldet, jf. § 17, stk. 3, og § 17 a, stk. 2.

Stk. 4. Udlændingenævnet kan endvidere behandle klager
over Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings konstate-
ring af, at en opholdstilladelse meddelt efter § 9 a eller §§ 9
i-9 n er bortfaldet, jf. §§ 17 og 18. Det samme gælder klager
over afslag på ansøgninger om, at en opholdstilladelse ikke
skal anses for bortfaldet, jf. § 17, stk. 3.

Stk. 5. Udlændingenævnet kan endvidere behandle klager
over politiets afgørelser om afvisning, jf. § 28, stk. 1-4.

Stk. 6. Klage over de afgørelser, der er nævnt i stk. 1-5,
skal være indgivet, inden 8 uger efter at klageren har fået
meddelelse om afgørelsen. Udlændingenævnets formand el-
ler den, formanden bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde
beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgi-
vet efter udløb af fristen i 1. pkt.

Stk. 7. Afgørelser om opsættende virkning med hensyn til
udrejsefristen, jf. § 33, stk. 3, træffes af Udlændingenævnets
formand eller den, formanden bemyndiger dertil.

§ 52 c. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rå-
dighed for Udlændingenævnet.

Stk. 2. Sekretariatet forbereder Udlændingenævnets be-
handling af klager.

Stk. 3. Udlændingenævnet kan indhente en udtalelse fra
Udlændingestyrelsen eller fra Styrelsen for Fastholdelse og
Rekruttering i anledning af en klagesag.

Stk. 4. En klage behandles på skriftligt grundlag. Hvor
særlige grunde taler derfor, kan Udlændingenævnet bestem-
me, at sagens parter og andre indkaldes til mundtlig behand-
ling.

Stk. 5. Klager, der ikke indeholder spørgsmål af større el-
ler principiel betydning, kan behandles af formanden alene
eller af den, som formanden bemyndiger dertil.

Stk. 6. Sager, hvor der er anmodet om genoptagelse af en
afgørelse truffet af Udlændingenævnet, kan behandles af
formanden alene eller af den, som formanden bemyndiger
dertil, når der ikke er grund til at antage, at Udlændingenæv-
net vil ændre sin afgørelse.

Stk. 7. Udlændingenævnets formand eller den, formanden
bemyndiger dertil, kan afvise en klage, der ikke er omfattet
af Udlændingenævnets kompetence.

Stk. 8. Udlændingenævnets formand eller den, formanden
bemyndiger dertil, henviser en klage til behandling efter stk.
5-7 eller § 52 a, stk. 6.

§ 53. Flygtningenævnet består af en formand og næstfor-
mænd (formandskabet) og andre medlemmer. Flygtnin-
genævnets medlemmer er uafhængige og kan ikke modtage
eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende
myndighed eller organisation. Retsplejelovens §§ 49-50 fin-
der tilsvarende anvendelse med hensyn til Flygtningenæv-
nets medlemmer.

Stk. 2. Flygtningenævnets formand skal være landsdom-
mer eller højesteretsdommer, og næstformændene skal være
dommere. De andre medlemmer skal være advokater, ind-
stilles af Dansk Flygtningehjælp, gøre tjeneste i Udenrigs-
ministeriets departement eller gøre tjeneste i Justitsministe-
riets departement.

Stk. 3. Flygtningenævnets medlemmer beskikkes af Flygt-
ningenævnets formandskab. Dommerne beskikkes efter ind-
stilling fra Domstolsstyrelsen, advokaterne beskikkes efter
indstilling fra Advokatrådet, og de øvrige medlemmer be-
skikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Flygtninge-
hjælp, udenrigsministeren og justitsministeren.

Stk. 4. Flygtningenævnets medlemmer beskikkes for en
periode på 4 år. Et medlem har ret til genbeskikkelse for en
periode på yderligere 4 år. Herudover kan genbeskikkelse
ikke finde sted. Flygtningenævnets medlemmer kan kun af-
sættes ved dom. Et medlem udtræder, når betingelserne for
medlemmets beskikkelse ikke længere er opfyldt. Beskik-
kelsen ophører senest ved udgangen af den måned, hvori
den pågældende fylder 70 år.

Stk. 5. Flygtningenævnets formand vælges af Flygtnin-
genævnets formandskab.

Stk. 6. Ved Flygtningenævnets behandling af en sag med-
virker formanden eller en næstformand, en advokat, et med-
lem, der indstilles af Dansk Flygtningehjælp, et medlem, der
gør tjeneste i Udenrigsministeriets departement, og et med-
lem, der gør tjeneste i Justitsministeriets departement, jf.
dog stk. 8-11.

Stk. 7. Drøftelse af spørgsmål om almindelige retningslin-
jer for nævnets arbejde m.v. sker i nævnets koordinationsud-
valg, der sammensættes som nævnt i stk. 6 og så vidt muligt
består af faste medlemmer.

Stk. 8. Sager vedrørende afvisning eller overførsel efter
reglerne i kapitel 5 a behandles af formanden eller en næst-
formand alene. En sag efter 1. pkt. kan i helt særlige tilfælde
henvises til behandling efter stk. 6.

Stk. 9. Sager, hvor Udlændingestyrelsen efter forelæggel-
se for Dansk Flygtningehjælp ikke har truffet bestemmelse
efter § 53 b, stk. 1, om, at afgørelsen ikke kan indbringes for
Flygtningenævnet, behandles af formanden eller en næstfor-
mand alene, medmindre der er grund til at antage, at nævnet
vil ændre Udlændingestyrelsens afgørelse.
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Stk. 10. Sager, hvor betingelserne for at opnå asyl åben-
bart må anses for at være opfyldt, kan behandles af forman-
den eller en næstformand alene.

Stk. 11. Sager, hvor der er anmodet om genoptagelse af en
afgørelse truffet af Flygtningenævnet, kan behandles af for-
manden eller en næstformand alene, når der ikke er grund til
at antage, at nævnet vil ændre sin afgørelse.

Stk. 12. Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rå-
dighed for Flygtningenævnet.

Stk. 13. Flygtningenævnets formand kan ad hoc-beskikke
et medlem, der er udtrådt af nævnet, til at votere i en sag,
som den pågældende tidligere har deltaget i behandlingen
af. Har det medlem, der tidligere har deltaget i behandlingen
af en sag, forfald, kan formanden udpege eller ad hoc-be-
skikke et enkelt medlem, der træder i det pågældende med-
lems sted under sagens fortsatte behandling.

§ 53 a. For Flygtningenævnet kan indbringes klager over
afgørelser, som Udlændingestyrelsen har truffet om følgen-
de spørgsmål, jf. dog § 53 b, stk. 1:
1) Afvisning eller overførsel efter reglerne i kapitel 5 a.
2) Nægtelse af opholdstilladelse til en udlænding, der på-

beråber sig at være omfattet af § 7 eller § 8, stk. 1 eller
2, og i den forbindelse udsendelse efter § 32 a.

3) Bortfald efter §§ 17 og 17 a og inddragelse efter §§ 19
eller 20 af en opholdstilladelse, der er givet efter § 7 el-
ler § 8, stk. 1 eller 2, og i den forbindelse udsendelse
efter § 32 a.

4) Nægtelse af udstedelse af dansk rejsedokument for
flygtninge eller inddragelse af et sådant rejsedokument.

5) Udsendelse efter § 32 b og § 49 a.
Stk. 2. Klage til Flygtningenævnet over Udlændingesty-

relsens afgørelse om afvisning eller overførsel efter reglerne
i kapitel 5 a, der indgives til Udlændingestyrelsen, senere
end 7 dage efter at udlændingen har fået meddelelse om af-
gørelsen, afvises. Afslår Udlændingestyrelsen at give op-
holdstilladelse efter § 7 til en udlænding, der opholder sig
her i landet, eller træffer Udlændingestyrelsen efter § 32 b
eller § 49 a afgørelse om, at en udsendelse ikke vil være i
strid med § 31, anses afgørelsen for påklaget til Flygtnin-
genævnet. Påklage af en afgørelse som nævnt i stk. 1 har op-
sættende virkning.

Stk. 3. Udlændingestyrelsens afgørelser som nævnt i
stk. 1 skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Politiet kan uden udlændingens samtykke videregi-
ve oplysninger om en udlændings strafbare forhold, herun-
der om sigtelser for strafbare forhold, til Udlændingestyrel-
sen eller Flygtningenævnet, hvis den pågældende har ansøgt
om opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, eller er
omfattet af § 42 a, stk. 2, jf. stk. 3.

§ 53 b. Udlændingestyrelsen kan efter forelæggelse for
Dansk Flygtningehjælp bestemme, at afgørelsen i en sag om
opholdstilladelse efter § 7 ikke kan indbringes for Flygtnin-
genævnet, når ansøgningen må anses for åbenbart grundløs,
herunder når
1) den identitet, som ansøgeren påberåber sig, åbenbart er

urigtig,

2) de omstændigheder, som ansøgeren påberåber sig,
åbenbart ikke kan føre til meddelelse af opholdstilla-
delse efter § 7,

3) de omstændigheder, som ansøgeren påberåber sig, efter
Flygtningenævnets praksis åbenbart ikke kan føre til
meddelelse af opholdstilladelse efter § 7,

4) de omstændigheder, som ansøgeren påberåber sig,
åbenbart ikke stemmer overens med generelle bag-
grundsoplysninger om forholdene i ansøgerens hjem-
land eller tidligere opholdsland,

5) de omstændigheder, som ansøgeren påberåber sig,
åbenbart ikke stemmer overens med andre konkrete op-
lysninger om ansøgerens forhold, eller

6) de omstændigheder, som ansøgeren påberåber sig,
åbenbart må anses for utroværdige, herunder som følge
af ansøgerens skiftende, modstridende eller usandsynli-
ge forklaringer.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan, medmindre væsentlige
hensyn taler derimod, bestemme, at Dansk Flygtningehjælp
samme dag, som Udlændingestyrelsen forelægger en sag for
Dansk Flygtningehjælp efter stk. 1, skal meddele Udlændin-
gestyrelsen, om Dansk Flygtningehjælp er enig i Udlændin-
gestyrelsens vurdering af, at ansøgningen må anses for
åbenbart grundløs. Udlændingestyrelsen kan endvidere be-
stemme, at Udlændingestyrelsens afhøring af ansøgeren og
Dansk Flygtningehjælps samtale med ansøgeren skal finde
sted i lokaler i nær tilknytning til hinanden.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen underretter Flygtningenævnet
om afgørelser, som ikke har kunnet indbringes for nævnet,
fordi Udlændingestyrelsen har truffet bestemmelse herom
efter stk. 1. Flygtningenævnet kan bestemme, at bestemte
grupper af sager skal kunne indbringes for nævnet.

§ 53 c. Forinden retten træffer afgørelse vedrørende en
ansøgning om opholdstilladelse fra eller udsendelse af en
udlænding efter § 45 d, stk. 1, nr. 3-5, skal Flygtningenæv-
net på begæring afgive en udtalelse til brug herfor.

§ 54. Indbringes en afgørelse for Flygtningenævnet, frem-
sender Udlændingestyrelsen sagens akter til nævnet med op-
lysninger om den påklagede afgørelse, en kort redegørelse
for de omstændigheder, der påberåbes, samt sagens bevislig-
heder. Nævnet drager i øvrigt selv omsorg for sagens oplys-
ning og træffer bestemmelse om afhøring af udlændingen og
vidner og om tilvejebringelse af andre bevismidler.

Stk. 2. Under nævnets behandling af en klage over Ud-
lændingestyrelsens afgørelse i en sag vedrørende ansøgning
om opholdstilladelse efter § 7 kan Flygtningenævnets for-
mand eller en af næstformændene beslutte, at der ikke kan
fremlægges dokumenter eller andre bevismidler, som kunne
være fremlagt under Udlændingestyrelsens behandling af
sagen. Under nævnets behandling af en ansøgning om gen-
optagelse af en af nævnet truffet afgørelse kan Flygtningen-
ævnets formand eller en af næstformændene beslutte, at der
ikke kan fremlægges dokumenter eller andre bevismidler,
som er omfattet af 1. pkt. eller kunne være fremlagt under
nævnets tidligere behandling af sagen.

19. september 2014. 49 Nr. 1021.



§ 55. Flygtningenævnet kan om fornødent beskikke en
advokat for udlændingen, medmindre denne selv har antaget
en sådan.

Stk. 2. Kan det ud fra hensynet til sagens fremme ikke an-
ses for forsvarligt, at den advokat, som udlændingen ønsker
beskikket, medvirker, kan Flygtningenævnet nægte at be-
skikke den pågældende som advokat for udlændingen. Øn-
sker udlændingen i stedet en anden advokat beskikket, skal
Flygtningenævnet beskikke den pågældende, medmindre be-
skikkelse kan nægtes efter 1. pkt.

Stk. 3. Udlændingen og dennes advokat skal have lejlig-
hed til at gøre sig bekendt med det materiale, der indgår i
nævnets behandling, og til at udtale sig herom.

Stk. 4. Hvis hensynet til statens sikkerhed eller dens for-
hold til fremmede magter eller hensynet til tredjemand und-
tagelsesvis gør det påkrævet, kan bestemmelsen i stk. 3 fra-
viges i fornødent omfang.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse i sager vedrørende
afvisning eller overførsel efter reglerne i kapitel 5 a, med-
mindre sagen er henvist til behandling efter § 53, stk. 6.

§ 56. Flygtningenævnets formand eller den, formanden
bemyndiger dertil, henviser en sag til behandling efter § 53,
stk. 6 eller 8-11.

Stk. 2. Såfremt udlændingen eller den beskikkede advokat
begærer det, har udlændingen ret til mundtligt at forelægge
sin sag for nævnet, jf. dog stk. 3 og 4. Nævnet bestemmer,
om den øvrige behandling af sagen skal være mundtlig, jf.
dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Sager, der behandles efter § 53, stk. 8-11, behand-
les på skriftligt grundlag. Flygtningenævnets formand eller
den, formanden bemyndiger dertil, kan henvise en sag ved-
rørende afvisning eller overførsel efter reglerne i kapitel 5 a,
der behandles efter § 53, stk. 6, til mundtlig behandling, hvis
særlige forhold gør det påkrævet.

Stk. 4. Flygtningenævnets formand eller den, formanden
bemyndiger dertil, kan henvise en sag, der skal behandles
efter § 53, stk. 6, til behandling på skriftligt grundlag, hvis:
1) klagen må anses for grundløs,
2) der er meddelt opholdstilladelse efter § 7, stk. 2, men

udlændingen påberåber sig at være omfattet af § 7,
stk. 1, eller der er meddelt opholdstilladelse efter § 8,
stk. 2, men udlændingen påberåber sig at være omfattet
af § 8, stk. 1 (statusændringssag),

3) sagen vedrører nægtelse af udstedelse af dansk rejsedo-
kument for flygtninge eller inddragelse af et sådant rej-
sedokument,

4) sagen vedrører meddelelse af opholdstilladelse efter § 7
til indrejsende familiemedlemmer til en udlænding, der
tidligere er meddelt opholdstilladelse efter § 7 (konse-
kvensstatussag), eller

5) forholdene i øvrigt taler for anvendelse af denne be-
handlingsform.

Stk. 5. Sager, der er henvist til behandling på skriftligt
grundlag efter stk. 4, nr. 1, kan henvises til mundtlig be-
handling.

Stk. 6. Flygtningenævnets formand eller den, formanden
bemyndiger dertil, kan beslutte, at en sag eller en bestemt

gruppe af sager, der skal behandles efter § 53, stk. 6, skal
undergives særlig hurtig behandling.

Stk. 7. Nævnets afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed skal det resultat, som er gunstigst
for den pågældende klager, være gældende. Afgørelsen skal
ledsages af grunde.

Stk. 8. Nævnets afgørelser er endelige.
Stk. 9. Flygtningenævnet fastsætter selv sin forretningsor-

den.

§ 56 a. En uledsaget udlænding under 18 år, der opholder
sig her i landet, får, medmindre ganske særlige grunde taler
derimod, udpeget en repræsentant til varetagelse af sine in-
teresser. Har den uledsagede udlænding under 18 år været
udsat for menneskehandel, skal der ved udpegningen af re-
præsentanten tages hensyn hertil. En organisation, som er
godkendt hertil af justitsministeren, indstiller efter anmod-
ning fra Udlændingestyrelsen en person til hvervet som re-
præsentant. Organisationen kan efter aftale med justitsmini-
steren ansætte personer til at varetage hvervet som repræ-
sentant. Repræsentanten udpeges af statsforvaltningen.

Stk. 2. Er et barn, der er omfattet af stk. 1, fyldt 12 år, skal
der, før der træffes afgørelse om udpegning af en repræsen-
tant til varetagelse af barnets interesser, jf. stk. 1, finde en
samtale sted med barnet herom. Samtalen kan dog undlades,
hvis det må antages at være til skade for barnet eller uden
nogen betydning for sagen. Er barnet under 12 år, skal der
finde en samtale sted som nævnt i 1. pkt., hvis barnets mo-
denhed og sagens omstændigheder tilsiger det.

Stk. 3. Statsforvaltningen kan ændre en afgørelse efter
stk. 1, hvis ændringen er bedst for barnet.

Stk. 4. Statsforvaltningens afgørelser efter stk. 1 og 3 kan
påklages til social- og integrationsministeren.

Stk. 5. Social- og integrationsministeren kan fastsætte
nærmere regler om statsforvaltningens behandling af sager
efter stk. 1-4.

Stk. 6. Hvervet som repræsentant til varetagelse af barnets
interesser, jf. stk. 1, ophører, når
1) barnet er meddelt opholdstilladelse i Danmark og får

udpeget en midlertidig forældremyndighedsindehaver
efter § 28 i forældreansvarsloven,

2) barnet fylder 18 år,
3) barnet udrejser af Danmark,
4) forældremyndighedsindehaveren indrejser i Danmark

eller på anden måde bliver i stand til at udøve forældre-
myndigheden,

5) barnets ægtefælle indrejser i Danmark,
6) barnet indgår ægteskab, og statsforvaltningen ikke

træffer afgørelse efter § 1 a, 2. pkt., i lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning, eller

7) statsforvaltningen træffer beslutning herom efter stk. 3.
Stk. 7. Forelægger Udlændingestyrelsen en sag vedrøren-

de opholdstilladelse efter § 7 til et barn, der er omfattet af
stk. 1, for Dansk Flygtningehjælp, jf. § 53 b, beskikker Ud-
lændingestyrelsen samtidig en advokat for barnet, medmin-
dre barnet selv har antaget en sådan. § 55, stk. 2-4, finder til-
svarende anvendelse. Justitsministeren kan fastsætte nærme-
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re regler for Udlændingestyrelsens beskikkelse af advokater
efter 1. pkt.

Stk. 8. Udlændingestyrelsen beskikker en advokat for et
barn, der er omfattet af stk. 1 og har fået afslag på opholds-
tilladelse efter § 7, medmindre barnet selv har antaget en ad-
vokat eller ganske særlige grunde taler derimod. Hvis barnet
har fået udpeget en personlig repræsentant, jf. stk. 1, skal
denne gøres bekendt med afgørelser om at beskikke en ad-
vokat for barnet. § 55, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendel-
se. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om Ud-
lændingestyrelsens beskikkelse af advokater efter 1. pkt.

Stk. 9. Udlændingestyrelsen skal efter ønske fra et barn,
der er omfattet af stk. 1, bistå barnet med at iværksætte en
eftersøgning af forældrene eller andet familiemæssigt net-
værk til barnet, medmindre barnet kan tage ophold på et
modtage- og omsorgscenter i hjemlandet eller det tidligere
opholdsland. Dette gælder dog ikke, hvis barnet er omfattet
af § 2, stk. 1.

Stk. 10. Udlændingestyrelsen skal om muligt iværksætte
en eftersøgning som nævnt i stk. 9, hvis barnet har været ud-
sat for menneskehandel, medmindre særlige grunde taler
herimod. Udlændingestyrelsen skal endvidere om muligt
iværksætte en eftersøgning som nævnt i stk. 9, hvis ganske
særlige grunde i øvrigt taler herfor.

Stk. 11. Eftersøgning af forældre eller andet familiemæs-
sigt netværk, jf. stk. 10, kan ske i samarbejde med en eller
flere organisationer, som er godkendt hertil af justitsministe-
ren. Udlændingestyrelsen og de nævnte organisationer kan i
forbindelse med eftersøgningen af barnets forældre eller an-
det familiemæssige netværk udveksle oplysninger om bar-
nets personlige forhold uden samtykke fra barnet eller den
personlige repræsentant.

§ 57. Forinden der af anklagemyndigheden nedlægges på-
stand om udvisning af en udlænding, kan der indhentes en
udtalelse fra Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fast-
holdelse og Rekruttering. I forbindelse med fornyet prøvelse
efter § 50 af en beslutning om udvisning indhenter anklage-
myndigheden en udtalelse fra Udlændingestyrelsen eller
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Stk. 2. Anklagemyndigheden kan til brug for de i stk. 1
nævnte udtalelser uden udlændingens samtykke videregive
oplysning om udlændingens strafbare forhold, herunder om
sigtelser for strafbare forhold, til Udlændingestyrelsen eller
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

§ 58. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater,
der beskikkes efter § 37, stk. 2, § 37 c, stk. 3, 2. pkt., § 40,
stk. 4, 3. pkt., § 49, stk. 3, § 50, stk. 2, 3. pkt., § 50 a, stk. 2,
3. pkt., § 52, stk. 4, § 55, stk. 1, og § 56 a, stk. 7 og 8, gæl-
der samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri pro-
ces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

§ 58 a. Folketingets Ombudsmands virksomhed omfatter
ikke Flygtningenævnet, jf. dog § 17 i lov om Folketingets
Ombudsmand.

Kapitel 8 a
Videregivelse af oplysninger i medfør af reglerne i
Dublinforordningen, Schengenkonventionen, VIS-

forordningen og Eurodac-forordningen m.v.

§ 58 b. Ved Eurodac-forordningen forstås i denne lov Rå-
dets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000
om oprettelse af Eurodac til sammenligning af fingeraftryk
med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventio-
nen med senere ændringer.

Stk. 2. Ved den centrale Eurodac-enhed forstås i denne
lov den centrale enhed i agenturet for den operationelle for-
valtning af store it-systemer inden for området frihed, sik-
kerhed og retfærdighed, som er ansvarlig for driften af den
centrale database omhandlet i Eurodac-forordningens artikel
1, stk. 2, litra b.

§ 58 c. Fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om
enkeltpersoners rent private forhold, som er modtaget fra et
andet EU-lands myndigheder i medfør af reglerne i Dublin-
forordningens artikel 34, må kun videregives til de myndig-
heder, der er nævnt i Dublinforordningens artikel 34, stk. 7.
Oplysningerne må kun anvendes til de formål, der er nævnt i
Dublinforordningens artikel 34, stk. 1.

Stk. 2. Fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om
enkeltpersoners rent private forhold, må, i det omfang det
følger af reglerne i Dublinforordningen, videregives til myn-
dighederne i et andet land, der er tilknyttet Dublinforordnin-
gen. Oplysninger som nævnt i 1. pkt. må, i det omfang det
følger af Schengenkonventionen, videregives til myndighe-
derne i et andet Schengenland.

Stk. 3. Datatilsynet fører her i landet tilsyn med behand-
lingen og anvendelsen af de oplysninger, der er modtaget ef-
ter reglerne i Dublinforordningen.

§ 58 d. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestem-
melser til gennemførelse af reglerne i Schengenkonven-
tionen, VIS-forordningen, visumkodeksen, Dublinforordnin-
gen og Eurodacforordningen. Der kan i den forbindelse fast-
sættes bestemmelser om, at andre end Rigspolitichefen efter
§ 58 j, stk. 1 og 2, kan videregive oplysninger til den centra-
le Eurodac-enhed.

§ 58 e. Justitsministeren kan fastsætte, at de regler i denne
lov, som er gennemført til opfyldelse af reglerne i Dublin-
forordningen eller Eurodac-forordningen, med de nødvendi-
ge ændringer også skal anvendes over for et eller flere tred-
jelande, der har indgået overenskomst med Den Europæiske
Union om at tilknytte sig Dublinforordningen eller Eurodac-
forordningen eller et hertil svarende arrangement, eller som
på andet grundlag er forpligtet til at anvende reglerne i Dub-
linforordningen eller Eurodac-forordningen.

§ 58 f. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
politiets betaling for udgifter, som andre Schengenlande el-
ler EU-lande har afholdt i forbindelse med udsendelse af ud-
lændinge.

§ 58 g. Rigspolitichefen indberetter en udlænding, der ik-
ke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er til-
sluttet Den Europæiske Union, som uønsket til SIS II, hvis
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1) udlændingen er udvist af landet i medfør af §§ 22-24
og meddelt indrejseforbud for mindst 6 år,

2) udlændingen er udvist af landet i medfør af § 25,
3) udlændingen er meddelt afslag på opholdstilladelse ef-

ter § 10, stk. 1 eller 2, nr. 1 eller 2,
4) udlændingens opholdstilladelse er inddraget i medfør af

§ 19, stk. 2, nr. 2 eller 3,
5) udlændingen har fået udstedt visum efter § 4 eller § 4 a

og er udvist af landet i medfør af § 25 b efter at have
fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter
§ 7 eller

6) udlændingen er udvist af landet efter § 25 b.
Stk. 2. Rigspolitichefen kan indberette en udlænding, der

ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er til-
sluttet Den Europæiske Union, som uønsket til SIS II, hvis
udlændingen er omfattet af restriktive foranstaltninger i
form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennem-
rejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæ-
iske Union.

§ 58 h. Udlændingestyrelsen forestår konsultationer med
myndighederne i et andet Schengenland i medfør af Schen-
genkonventionens artikel 25.

Stk. 2. Finder Udlændingestyrelsen efter de i stk. 1 nævn-
te konsultationer, at en i medfør af § 58 g indberettet udlæn-
ding bør slettes som uønsket i SIS II, sletter Rigspolitichefen
den pågældende i SIS II.

§ 58 i. Rigspolitichefen videregiver straks fingeraftryk,
der er optaget af udlændinge over 14 år i medfør af § 40 a,
stk. 1, til den centrale Eurodac-enhed. Rigspolitichefen kan
endvidere videregive fingeraftryk, der er optaget af udlæn-
dinge over 14 år i medfør af § 40 a, stk. 2, nr. 1, til den cen-
trale Eurodac-enhed med henblik på at kontrollere, om ud-
lændingen tidligere har indgivet ansøgning om asyl i et an-
det EU-land.

Stk. 2. Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40
a, stk. 1, nr. 1, videregiver Rigspolitichefen til den centrale
Eurodac-enhed oplysninger om
1) sted og dato for udlændingens indgivelse af ansøgning

om opholdstilladelse efter § 7,
2) udlændingens køn,
3) udlændingens udlændingenummer eller andet referen-

cenummer og
4) datoen for optagelsen af udlændingens fingeraftryk.

Stk. 3. Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40
a, stk. 1, nr. 2, videregiver Rigspolitichefen til den centrale
Eurodac-enhed oplysninger om
1) sted og dato for pågribelsen af udlændingen og
2) de i stk. 2, nr. 2-4, nævnte oplysninger.

Stk. 4. Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40
a, stk. 2, nr. 1, videregiver Rigspolitichefen til den centrale
Eurodac-enhed oplysninger om udlændingens udlæn-
dingenummer eller andet referencenummer.

Stk. 5. Rigspolitichefen modtager og kontrollerer oplys-
ninger modtaget fra den centrale Eurodac-enhed.

Stk. 6. Datatilsynet fører her i landet tilsyn med behand-
lingen og anvendelsen af de oplysninger, der er videregivet
og modtaget efter reglerne i Eurodac-forordningen.

§ 58 j. Såfremt en udlænding, der i medfør af § 40 a,
stk. 1, nr. 1, har fået optaget fingeraftryk, der er videregivet
til den centrale Eurodac-enhed efter § 58 i, stk. 1, 1. pkt.,
opnår opholdstilladelse her i landet efter § 7, stk. 1, eller
meddeles dansk indfødsret, videregiver Rigspolitichefen op-
lysning herom til den centrale Eurodac-enhed. Modtager
Rigspolitichefen oplysning om, at en udlænding, der i med-
før af § 40 a, stk. 1, nr. 1, har fået optaget fingeraftryk, der
er videregivet til den centrale Eurodac-enhed efter § 58 i,
stk. 1, 1. pkt., er blevet anerkendt som flygtning i overens-
stemmelse med flygtningekonventionen af 28. juli 1951 el-
ler er blevet meddelt statsborgerskab i et andet EU-land, vi-
deregiver Rigspolitichefen oplysning herom til den centrale
Eurodac-enhed. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, når der
er forløbet mere end 10 år fra tidspunktet for optagelsen af
udlændingens fingeraftryk.

Stk. 2. Såfremt en udlænding, der i medfør af § 40 a,
stk. 1, nr. 2, har fået optaget fingeraftryk, der er videregivet
til den centrale Eurodac-enhed efter § 58 i, stk. 1, 1. pkt.,
opnår opholdstilladelse her i landet eller meddeles dansk
indfødsret, videregiver Rigspolitichefen oplysning herom til
den centrale Eurodac-enhed. Modtager Rigspolitichefen op-
lysning om, at en udlænding, der i medfør af § 40 a, stk. 1,
nr. 2, har fået optaget fingeraftryk, der er videregivet til den
centrale Eurodac-enhed efter § 58 i, stk. 1, 1. pkt., har opnå-
et opholdstilladelse eller statsborgerskab i et andet EU-land,
videregiver Rigspolitichefen oplysning herom til den centra-
le Eurodac-enhed. Bliver Rigspolitichefen bekendt med, at
en udlænding, der i medfør af § 40 a, stk. 1, nr. 2, har fået
optaget fingeraftryk, der er videregivet til den centrale Euro-
dac-enhed efter § 58 i, stk. 1, 1. pkt., har forladt EU-lande-
nes område, videregiver Rigspolitichefen oplysning herom
til den centrale Eurodac-enhed. 1.-3. pkt. finder ikke anven-
delse, når der er forløbet mere end 2 år fra tidspunktet for
optagelsen af udlændingens fingeraftryk.

Kapitel 9
Straffebestemmelser

§ 59. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes
den udlænding, som:
1) Indrejser eller udrejser uden om paskontrollen her i lan-

det eller i et andet nordisk land eller uden for grænse-
overgangsstedets åbningstid. Bestemmelsen i 1. pkt.
gælder ikke ved indrejse fra eller udrejse til et Schen-
genland, medmindre der undtagelsesvis sker kontrol
ved en sådan grænse i medfør af Schengengrænseko-
deksens artikel 23, jf. § 38, stk. 2.

2) 23) Ved bevidst urigtige oplysninger eller svigagtige
fortielser skaffer sig adgang til landet gennem paskon-
trollen eller skaffer sig visum, pas eller anden rejselegi-
timation eller tilladelse til ophold eller arbejde her i
landet.

Stk. 2. 24) Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straf-
fes den udlænding, som opholder sig her i landet uden for-
nøden tilladelse.
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Stk. 3. 24) Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den
udlænding, der arbejder her i landet uden fornøden tilladel-
se.

Stk. 4. 24)25) Ved straffens udmåling efter stk. 3 skal det
betragtes som en skærpende omstændighed, at udlændingen
ikke har ret til at opholde sig her i landet.

Stk. 5. 24) Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den,
som beskæftiger en udlænding uden fornøden arbejdstilla-
delse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte be-
tingelser.

Stk. 6. 24)26) Ved straffens udmåling efter stk. 5 skal det
betragtes som en skærpende omstændighed, at overtrædel-
sen er begået forsætligt, at der ved overtrædelsen er opnået
eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv
eller andre, eller at udlændingen ikke har ret til at opholde
sig her i landet.

Stk. 7. 24) 26) Er der ved en overtrædelse af stk. 5 opnået
en økonomisk fordel, kan denne konfiskeres efter reglerne i
straffelovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal
der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages sær-
ligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økono-
misk fordel.

Stk. 8. 24) Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den,
der
1) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i

eller rejse gennem landet,
2) forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at opholde

sig her i landet,
3) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse her i lan-

det med henblik på herfra at indrejse ulovligt i et andet
land,

4) forsætligt bistår en udlænding med at indrejse ulovligt i
eller rejse ulovligt gennem et andet land,

5) for vindings skyld bistår en udlænding med at opholde
sig ulovligt i et andet land eller

6) ved at stille husrum eller transportmidler til rådighed
for en udlænding forsætligt bistår den pågældende med
at arbejde her i landet uden fornøden tilladelse.

Stk. 9. 24)27) Ved straffens udmåling efter stk. 8, nr. 2,
skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed,
at bistanden er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestil-
fælde, eller at der ved samme dom dømmes for flere forhold
af forsætlig bistand til ulovligt ophold her i landet.

Stk. 10. 24)28) Ved straffens udmåling efter stk. 8, nr. 6,
skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed,
at bistanden er ydet for vindings skyld eller i gentagelsestil-
fælde, eller at der ved samme dom dømmes for flere forhold
af forsætlig bistand til en udlændings ulovlige arbejde her i
landet.

§ 59 a. Den, der bringer en udlænding her til landet, straf-
fes med bøde, såfremt den pågældende udlænding ved ind-
rejse i Danmark eller i transit i en dansk lufthavn ikke er i
besiddelse af fornøden rejselegitimation og visum, jf. § 39.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse ved
indrejse fra et Schengenland.

§ 59 b. Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den ud-
lænding, der indrejser her i landet i strid med et indrejsefor-
bud eller et tilhold meddelt i henhold til tidligere udlændin-
gelove.

§ 60. 29) Overtrædelse af de i medfør af § 34, § 42 a,
stk. 7, 3. pkt., § 42 a, stk. 9, 1. pkt., eller § 42 d, stk. 2, 2.
pkt., givne pålæg, § 39, stk. 1 og 3, § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt.,
§ 40, stk. 3, og § 42 a, stk. 7, 4. pkt., og stk. 9, 2. pkt., eller
tilsidesættelse af de betingelser, der er knyttet til en tilladel-
se efter loven, straffes med bøde eller under skærpende om-
stændigheder med fængsel indtil 1 år. Overtrædelse af § 40,
stk. 4, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan
der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser
i forskrifterne. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 2, stk.
4 og 5, § 12, § 15, stk. 2, § 16 og § 38, stk. 4, kan der fast-
sættes straf af bøde eller af bøde eller fængsel indtil 4 måne-
der for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 61. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 62. Sager vedrørende overtrædelse af lovens § 59 b, be-
handles uden medvirken af domsmænd, uanset om der bli-
ver spørgsmål om højere straf end bøde.

Kapitel 10
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 63. Loven træder i kraft den 1. oktober 1983, jf. dog
§§ 64 og 65.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om udlændinges adgang til
landet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973.

Stk. 3. Lovens regler om udvisning på grund af strafbart
forhold finder anvendelse i alle sager, der ikke er pådømt i
1. instans ved lovens ikrafttræden.

§ 64. (Udeladt)

§ 65. (Udeladt)

§ 66. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøs-
ke eller grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 574 af 19. december 1985 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende30) og finder anvendelse i alle sager, der endnu ikke er
afgjort af Flygtningenævnet.

Lov nr. 686 af 17. oktober 1986 indeholder følgende be-
stemmelse:
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§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1-10 og nr. 12, træder i kraft dagen
efter bekendtgørelsen i Lovtidende31). § 1, nr. 1, 3, 8 og 10,
finder dog ikke anvendelse for udlændinge, der forinden er
indrejst i landet og har ansøgt om opholdstilladelse efter de
hidtidige regler32).  § 1, nr. 7, finder alene anvendelse for
udlændinge, der er indrejst i landet efter lovens ikrafttræ-
den33).

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 11, fastsæt-
tes af justitsministeren34).

Lov nr. 387 af 6. juni 1991 indeholder følgende bestem-
melser:

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af inden-
rigsministeren35).

§ 3

Lovens regler finder anvendelse i alle sager, hvor ansøg-
ningen om opholdstilladelse er indgivet efter lovens ikraft-
træden.

Lov nr. 385 af 20. maj 1992 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 1992.
Stk. 2. (Udeladt)
Stk. 3. Lovens § 1, nr. 1 og 3-37, og §§ 2-4 har virkning

for sager, hvori der ved lovens ikrafttræden ikke er rejst til-
tale i 1. instans36).

Lov nr. 482 af 24. juni 1992 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende37).

Stk. 2. § 1, nr. 2-5, og § 2 finder dog ikke anvendelse for
udlændinge, der inden lovens vedtagelse har ansøgt om op-
holdstilladelse eller lovligt har taget bopæl her i landet efter
de hidtidige regler38).

Lov nr. 421 af 1. juni 1994 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 14, finder ikke anvendelse på sag-
er, hvor der forinden ikrafttrædelsen er truffet bestemmelse
om sagens berammelse i Flygtningenævnet39).

Lov nr. 382 af 14. juni 1995 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 1995.
Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 4-6, 9, 11, 17, 19 og 20, og § 2, nr. 1,

træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtiden-
de40).

Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af § 1, nr. 15, 16 og 18, og § 2, nr. 2 og 341).
Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, ved hvilke
grænseovergangssteder § 1, nr. 15, og § 2, nr. 2, træder i
kraft.

Stk. 4. § 1, nr. 17, 19 og 20, gælder ikke for sager, hvor
der inden disse bestemmelsers ikrafttræden er truffet be-
stemmelse om sagens berammelse i Flygtningenævnet42).

Stk. 5. § 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse for udlæn-
dinge, der inden disses bestemmelsers ikrafttræden har ind-
givet ansøgning om opholdstilladelse43).

Lov nr. 290 af 24. april 1996 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende44).

Stk. 2. § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse på udlændinge,
der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om op-
holdstilladelse45).

Stk. 3. § 1, nr. 9, finder alene anvendelse på personer, der
indrejser i landet efter lovens ikrafttræden46).

Lov nr. 410 af 10. juni 1997 indeholder følgende bestem-
melser:

§ 3

Stk. 1. Indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lo-
vens ikrafttræden47). Ministeren kan bestemme, at de enkel-
te bestemmelser i loven træder i kraft på forskellige tids-
punkter og kun træder i kraft ved bestemte grænseover-
gangssteder.

Stk. 2. § 1, nr. 12, 20, 28 og 29, og § 2, nr. 5, 6, 8 og 10,
træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtiden-
de48).
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§ 4

Loven gælder for alle sager, hvor ansøgning om opholds-
tilladelse er indgivet efter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 473 af 1. juli 1998 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende, jf. dog stk. 249).

Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 11, og § 19, stk. 1,
nr. 4, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 13, og
§ 1, nr. 11, 14, 21 og 35, og § 2, nr. 2, træder i kraft den 1.
januar 1999.

Stk. 3. Udlændingelovens § 11, stk. 2-8, § 27, stk. 1, og
§ 42 a, stk. 1, 2. pkt., som affattet henholdsvis ændret ved
denne lovs § 1, nr. 11, 21 og 35, finder ikke anvendelse på
udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1.
januar 1999. § 1, nr. 14, har virkning for opholdstilladelser,
der meddeles fra og med den 1. januar 199950).

Stk. 4. Udlændingelovens § 7, stk. 2, 1. pkt., § 9, stk. 1,
nr. 2, litra d, § 9, stk. 2, nr. 4, § 9, stk. 3, 4 og 7-10, § 19,
stk. 1, nr. 4, 1. pkt., § 42 a, stk. 7, og § 52, stk. 1, nr. 1, som
affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, 2, 4-9,
13, 37 og 48, finder ikke anvendelse på udlændinge, der in-
den lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er
meddelt opholdstilladelse. § 1, nr. 3 og 36, har virkning for
udlændinge, der indgiver ansøgning om opholdstilladelse fra
og med lovens ikrafttræden51).

Stk. 5. Udlændingelovens § 10, stk. 1, § 19, stk. 6,
§§ 22-26, § 27, stk. 1, § 32, stk. 1-4, § 33, stk. 1 og 8, § 35,
nr. 1, § 36, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 48 a, stk. 1, § 49, stk. 1,
§ 50 a, § 51, stk. 2, § 52, stk. 1, nr. 3 og 4, og § 57, stk. 1,
1.  pkt., og stk. 2, som affattet henholdsvis ændret ved denne
lovs § 1, nr. 10, 15-20, 22, 25-27, 29-31, 41, 43, 46, 47, 49,
50 og 52, finder alene anvendelse, såfremt det forhold, der
begrunder udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræden.
Tilsvarende gælder for udlændingelovens § 58 g, 1. pkt.,
som affattet ved § 1, nr. 32, i lov nr. 410 af 10. juni 1997 om
ændring af udlændingeloven (Schengenkonventionen m.v.),
som ændret ved denne lovs § 2, nr. 6. Såfremt det forhold,
der begrunder udvisningen, er begået før lovens ikrafttræ-
den, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 6. Udlændingelovens § 50, stk. 1, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 45, og udlændingelovens § 57, stk. 1,
2.  pkt., og stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 52,
finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens
ikrafttræden første gang har fremsat begæring om udvisnin-
gens ophævelse.

Stk. 7. For ansøgninger om administrativ ophævelse af et
indrejseforbud, der er indgivet inden lovens ikrafttræden,
finder de hidtil gældende regler i udlændingelovens § 32,
stk. 4, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 650 af 13. au-
gust 1997, fortsat anvendelse.

Lov nr. 424 af 31. maj 2000 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende52).

Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, stk. 2, nr. 7,
stk. 4, 1. og 4. pkt., stk. 7, 1. og 3. pkt., og stk. 8-11, og
§ 19, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., og nr. 6, 1. pkt., som affattet hen-
holdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-10 og 15, finder
ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræ-
den har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilla-
delse.

Lov nr. 458 af 7. juni 2001 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2001. § 1, nr. 8,
træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende53).
§ 1, nr. 10-13, træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Udlændingelovens § 25 a, stk. 1, nr. 1, § 35, stk. 2,
og § 36, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 3 og 5,
finder alene anvendelse, såfremt det forhold, der begrunder
udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Udlændingelovens § 36, stk. 4, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 5, finder ikke anvendelse for udlændinge,
der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om op-
holdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

Lov nr. 362 af 6. juni 2002 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende54).

Stk. 2. Udlændingelovens § 10, stk. 3 og 4, § 22, nr. 4 og
6, § 25, § 25 a, stk. 1, nr. 1, og § 26, stk. 2, som affattet hen-
holdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1 og 4-8, finder ale-
ne anvendelse, såfremt det forhold, der begrunder udvisnin-
gen, er begået efter lovens ikrafttræden. Såfremt det forhold,
der begrunder udvisningen, er begået før lovens ikrafttræ-
den, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 365 af 6. juni 2002 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog
stk. 2-5.
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Stk. 2. Udlændingelovens § 7, §§ 9-9 e, § 19, stk. 1, nr. 1,
§ 19, stk. 1, nr. 5, og § 26, stk. 1, som affattet, indsat eller
ændret ved denne lovs § 1, nr. 2, 3, 21, 24, 29 og 30, finder
ikke anvendelse på udlændinge, der inden lovens ikrafttræ-
den har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilla-
delse. På sådanne udlændinge finder de hidtil gældende reg-
ler anvendelse.

Stk. 3. Udlændingelovens §§ 11 og 11 a som affattet hen-
holdsvis indsat ved denne lovs § 1, nr. 5 og 6, finder ikke
anvendelse på udlændinge, der inden den 28. februar 2002
har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladel-
se. På sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler
anvendelse.

Stk. 4. Udlændingelovens § 26, stk. 1, som ændret ved
denne lovs § 1, nr. 29 og 30, finder alene anvendelse ved af-
gørelser efter udlændingelovens §§ 22-25 b, såfremt det for-
hold, der begrunder udvisningen, er begået efter lovens
ikrafttræden. Såfremt det forhold, der begrunder udvisnin-
gen, er begået inden lovens ikrafttræden, finder de hidtil
gældende regler anvendelse.

Stk. 5. (Udeladt)

Lov nr. 367 af 6. juni 2002 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 1-5, træder i kraft dagen efter bekendtgø-
relsen i Lovtidende55). Tidspunktet for ikrafttræden af § 1,
nr. 6, fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration56).

Stk. 2. Udlændingelovens § 33, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3, 3.
pkt., som henholdsvis ændret og indsat ved denne lovs § 1,
nr. 3 og 4, finder alene anvendelse, såfremt det forhold, der
begrunder udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræden.
Såfremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået
før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fort-
sat anvendelse.

Lov nr. 1044 af 17. december 2002 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende57).

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for personer, der in-
den lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholds-
tilladelse efter udlændingelovens § 7.

Lov nr. 60 af 29. januar 2003 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2003.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der
inden den 1. april 2003 er meddelt opholdstilladelse eller er
registreret som asylansøgere efter udlændingelovens § 48 e,
stk. 1.

Lov nr. 425 af 10. juni 2003 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Stk. 1. (Udeladt)
Stk. 2. § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i

Lovtidende58).
Stk. 3-4. (Udeladt)
Stk. 5. Udlændingelovens § 11 og § 11 a, stk. 2 og 4, som

ændret ved denne lovs § 2, nr. 3-12, finder ikke anvendelse
for udlændinge, der inden den 28. februar 2002 har indgivet
ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse. For sådan-
ne udlændinge finder de regler, der var gældende indtil den
1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001,
anvendelse.

Lov nr. 1204 af 27. december 2003 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.
Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 8, som affattet ved

denne lovs § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for udlændinge,
der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om op-
holdstilladelse. For sådanne udlændinge finder den hidtil
gældende bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 8, an-
vendelse.

Lov nr. 427 af 9. juni 2004 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, og stk. 10, 11,
13, 14 og 16, § 9 f og § 19, stk. 1, nr. 8, som indsat eller
ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, 6, 9, 20 og 30, finder ikke
anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden
har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladel-
se. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler
anvendelse.

Stk. 3. Udlændingelovens § 19, stk. 5, som indsat ved
denne lovs § 1, nr. 31, finder tilsvarende anvendelse for ud-
lændinge, der inden lovens ikrafttræden er meddelt opholds-
tilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 som religiøse
forkyndere eller missionærer m.v.

Stk. 4. Udlændingelovens § 33, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 4.
pkt., som henholdsvis ændret og indsat ved denne lovs § 1,
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nr. 36 og 37, finder ikke anvendelse for udlændinge, der in-
den lovens ikrafttræden er meddelt afslag på en ansøgning
om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt med
henblik på midlertidigt ophold, og som efter fast praksis ik-
ke kan forlænges yderligere. For sådanne udlændinge finder
de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 429 af 9. juni 2004 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2004.
Stk. 2. Udlændingelovens § 4, stk. 2-5, og §§ 4 c, 47 b og

47 c som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, 3 og 30, finder
ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræ-
den har indgivet ansøgning om visum.

Stk. 3. Udlændingelovens § 22, nr. 6 og 7, og § 26, stk. 2,
som henholdsvis ændret og indsat ved denne lovs § 1,
nr. 4-7, finder alene anvendelse, såfremt det forhold, der be-
grunder udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræden. Så-
fremt det forhold, der begrunder udvisningen, er begået før
lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anven-
delse.

Stk. 4. Udlændingelovens § 42 b, stk. 3, 2. og 5. pkt.,
stk. 8, 1. pkt., stk. 9, 1. pkt., og stk. 12, som henholdsvis
ændret og indsat ved denne lovs § 1, nr. 13, 14, 16, 18 og
22, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens
ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse ef-
ter § 7. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende
regler anvendelse.

Stk. 5. Udlændingelovens § 46, stk. 2, som ændret ved
denne lovs § 1, nr. 29, finder ikke anvendelse for udlændin-
ge, der inden lovens ikrafttræden har påklaget en afgørelse
vedrørende beregningen af kontante ydelser til ministeren
for flygtninge, indvandrere og integration. For sådanne ud-
lændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 6. Udlændingelovens § 58 g, nr. 6, som indsat ved
denne lovs § 1, nr. 35, finder alene anvendelse for udlændin-
ge, der efter lovens ikrafttræden udvises i medfør af § 25 b
efter at have fået afslag på en ansøgning om opholdstilladel-
se efter § 7.

Lov nr. 323 af 18. maj 2005 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af
ministeren for flygtninge, indvandrere og integration59).

Stk. 2. Udlændingelovens § 29 a, stk. 1, som ændret ved
denne lovs § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for anmodnin-
ger om overtagelse, tilbagetagelse eller modtagelse af ud-
lændinge, som er fremsat inden lovens ikrafttræden. I sådan-
ne tilfælde finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Udlændingelovens § 40 a, stk. 5, § 58 i og § 58 j
som ændret eller indsat ved denne lovs § 1, nr. 5 og 9, finder

ikke anvendelse i tilfælde, hvor udlændingens fingeraftryk
er optaget inden lovens ikrafttræden. I sådanne tilfælde fin-
der de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 324 af 18. maj 2005 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
Stk. 2. Udlændingelovens § 11 a, stk. 6, § 11 b og § 59,

stk. 2 og 3, stk. 7, nr. 6, og stk. 9, som indsat ved denne lovs
§ 1, nr. 8, 9, 32, 33 og 34, finder anvendelse på lovovertræ-
delser, der begås efter lovens ikrafttræden. For lovovertræ-
delser begået indtil dette tidspunkt finder de hidtil gældende
regler anvendelse.

Stk. 3. Medlemmer af Flygtningenævnet, som er beskik-
ket før lovens ikrafttræden, forbliver medlemmer indtil ud-
løbet af den periode, de er beskikket for. Udlændingelovens
§ 53, stk. 4, 4. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23,
finder ikke anvendelse i denne periode. Udlændingelovens
§ 53, stk. 4, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 23,
gælder også for disse medlemmer.

Stk. 4. Udlændingelovens § 53, stk. 5, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 23, gælder for valg af formænd efter lo-
vens ikrafttræden.

Lov nr. 402 af 1. juni 2005 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 2 og 3, som affattet ved

denne lovs § 3, nr. 1, finder ikke anvendelse for udlændinge,
der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om el-
ler er meddelt opholdstilladelse. For sådanne udlændinge
finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 243 af 27. marts 2006 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2006, jf. dog
stk. 2-6.

Stk. 2-5. (Udeladt)
Stk. 6. Udlændingelovens § 11, stk. 9, nr. 2, § 11, stk. 11,

og § 11 c som indsat eller affattet ved denne lovs § 2,
nr. 1-3, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lo-
vens ikrafttræden har indgivet ansøgning om eller er med-
delt opholdstilladelse. For udlændinge, der inden den 28. fe-
bruar 2002 har indgivet ansøgning om eller er meddelt op-
holdstilladelse, finder de regler, der var gældende indtil den
1. juli 2002, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001,
anvendelse. For udlændinge, der har indgivet ansøgning om
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eller er meddelt opholdstilladelse den 28. februar 2002 eller
senere, finder de regler, der er gældende indtil den 1. april
2006, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, an-
vendelse.

Lov nr. 301 af 19. april 2006 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2006, jf. dog
stk. 2-8.

Stk. 2. Udlændingelovens § 42 c, stk. 3, nr. 2, § 42 e,
stk. 2, 2. pkt., § 42 f og § 46 e, 1. pkt., som ændret henholds-
vis affattet ved denne lovs § 1, nr. 31-40 og 47, træder i
kraft den 1. september 2006.

Stk. 3. Udlændingelovens § 10, stk. 4, og § 32, stk. 6 og 7,
som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 10,
20 og 21, og udlændingelovens § 50 b som indsat ved denne
lovs § 1, nr. 48, træder i kraft den 30. april 2006.

Stk. 4. Udlændingelovens § 9, stk. 16, som ændret ved
denne lovs § 1, nr. 6, finder ikke anvendelse for udlændinge,
der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om el-
ler er meddelt opholdstilladelse. For sådanne udlændinge
finder de hidtil gældende regler anvendelse. I sager, hvor
der inden lovens ikrafttræden er givet afslag på en ansøg-
ning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9,
stk. 1, nr. 1 eller 2, finder 1. og 2. pkt. alene anvendelse i
forbindelse med behandlingen af en klage, hvis klagen ind-
gives inden 2 måneder efter lovens ikrafttræden. I sager,
hvor der efter lovens ikrafttræden gives afslag på en ansøg-
ning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9,
stk. 1, nr. 1 eller 2, der er indgivet inden lovens ikrafttræden,
finder 1. og 2. pkt. alene anvendelse i forbindelse med be-
handlingen af en klage, hvis klagen indgives inden 2 måne-
der efter tidspunktet for afgørelsen.

Stk. 5. Udlændingelovens § 9 b og § 33, stk. 4, som ænd-
ret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 23, fin-
der alene anvendelse for udlændinge, der indgiver ansøg-
ning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 efter
lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Udlændingelovens § 59 a, stk. 1, som ændret ved
denne lovs § 1, nr. 54, finder anvendelse for lovovertrædel-
ser, der begås efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædel-
ser begået indtil dette tidspunkt finder de hidtil gældende
regler anvendelse.

Stk. 7. Regler om betaling for genudstedelse af opholds-
kort fastsat efter udlændingelovens § 44, stk. 3, som indsat
ved denne lovs § 1, nr. 41, finder ikke anvendelse for udlæn-
dinge, der inden lovens ikrafttræden har anmodet om at få
genudstedt opholdskort.

Stk. 8. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integra-
tion fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelo-
vens § 2 a, stk. 3, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, og
udlændingelovens § 2 b, stk. 4, § 28, stk. 6, § 38, stk. 1-3,
§ 39, stk. 3, og § 59, stk. 1, nr. 1, som ændret ved denne lovs
§ 1, nr. 3, 18, 26-28, 30 og 490.60)

Lov nr. 429 af 10. maj 2006 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2006 og finder anvendel-
se for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For
lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de
hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 532 af 8. juni 2006 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende,61) jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens
§ 9 a, stk. 19, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 4, fastsæt-
tes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i
den forbindelse bestemme, at alene dele af § 9 a, stk. 5-18,
skal finde anvendelse for statsborgere i Bulgarien og Rumæ-
nien.

Lov nr. 89 af 30. januar 2007 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2007, jf. dog
stk. 2-6.

Stk. 2. Udlændingelovens § 9, stk. 3, 5, 12, 17, 22 og 23,
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 3, 5, 6, 8 og 9, og
§ 19, stk. 1, nr. 6 og 7, som ændret ved denne lovs § 1,
nr. 15, finder alene anvendelse for udlændinge, der indgiver
ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9,
stk. 1, nr. 1-3, eller ansøgning om forlængelse af en op-
holdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9, stk. 1,
nr. 1-3, efter lovens ikrafttræden. For udlændinge, der inden
lovens ikrafttræden første gang har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3,
finder de hidtil gældende regler anvendelse ved afgørelsen
af denne ansøgning.

Stk. 3. Udlændingelovens § 9, stk. 19, 1. pkt., som ændret
ved denne lovs § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for udlæn-
dinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning
om opholdstilladelse. For sådanne udlændinge finder de hid-
til gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Udlændingelovens § 9 g som indsat ved denne lovs
§ 1, nr. 11, finder alene anvendelse for udlændinge, der ind-
giver ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelo-
vens § 9, stk. 1, nr. 1-3, efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. Udlændingelovens § 11 d som indsat ved denne
lovs § 1, nr. 12, finder alene anvendelse for udlændinge, der
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indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse ef-
ter lovens ikrafttræden.

Stk. 6. Udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 4 og 5, som af-
fattet ved denne lovs § 1, nr. 13 og 14, finder alene anven-
delse for udlændinge, der indgiver ansøgning om opholdstil-
ladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3, eller an-
søgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt ef-
ter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3, efter lovens ikraft-
træden. Bestemmelserne finder endvidere kun anvendelse i
sager, hvor udlændingen eller den herboende person efter
lovens ikrafttræden modtager hjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik eller integrationsloven. For udlændinge, der inden
lovens ikrafttræden første gang har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3,
finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog
stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønind-
eholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 486 af 12. juni 2009 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.
Stk. 2. Udlændingelovens §§ 22-24 a, § 26, stk. 2, § 32,

stk. 2-4, og § 59 b som indsat eller ændret ved denne lovs
§ 1, nr. 5-22 og 26, finder anvendelse for lovovertrædelser
begået efter lovens ikrafttræden. For lovovertrædelser begå-
et før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler
anvendelse.

Lov nr. 487 af 12. juni 2009 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.
Stk. 2. Reglerne i udlændingelovens kapitel 7 b som affat-

tet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder også anvendelse ved be-
handlingen af sager, som før lovens ikrafttræden er anlagt
ved eller indbragt for retten. En sag, som før lovens ikraft-
træden er anlagt ved eller indbragt for byretten, skal ved lo-
vens ikrafttræden henvises til fortsat behandling ved Køben-
havns Byret, mens en sag, som før lovens ikrafttræden er an-
lagt ved eller henvist til landsretten, færdigbehandles af den-
ne. Uanset udlændingelovens § 45 d, stk. 3, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 7, har en sag anlagt ved, henvist til eller

indbragt for retten før lovens ikrafttræden alene opsættende
virkning, hvis dette følger af de hidtil gældende regler.

Lov nr. 1511 af 27. december 2009 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog
stk. 2 og 3

Stk. 2. Lovens § 3, nr. 1, 4, 6, 10, 13, 14, 21 og 23 træder i
kraft den 5. april 2010.

Stk. 3. Integrationsministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af lovens § 3, nr. 2, 3, 22 og 24-26.62)63) Mini-
steren kan bestemme, at bestemmelserne træder i kraft på
forskellige tidspunkter.

Stk. 4. Udlændingelovens § 2 a, stk. 4, § 4, stk. 1, § 40,
stk. 10 og 11, og § 47 c som affattet, ændret eller ophævet
ved denne lovs § 3, nr. 1, 6, 13, 14 og 21, finder ikke anven-
delse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. april
2010. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende
regler anvendelse.

Lov nr. 572 af 31. maj 2010 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2010, jf. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens
§ 9 f, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, fastsættes
af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration.

Stk. 3. Udlændingelovens § 11, § 11 a, § 27, stk. 1, § 46,
stk. 2, og § 46 a som affattet henholdsvis ændret ved denne
lovs § 1, nr. 7-10, 21, 28 og 29, træder i kraft dagen efter
bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse for ud-
lændinge, der fra og med den 26. marts 2010 indgiver an-
søgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. For udlændin-
ge, der har indgivet ansøgning før den 26. marts 2010, fin-
der de hidtil gældende regler anvendelse. Ophævelse af ud-
lændingelovens §§ 11 c og 11 d, jf. denne lovs § 1, nr. 11,
træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.64)

Ophævelsen gælder for udlændinge, der fra og med den 26.
marts 2010 indgiver ansøgning om tidsubegrænset opholds-
tilladelse.

Stk. 4. Udlændingelovens § 9, stk. 5, 1. pkt., som ændret
ved denne lovs § 1, nr. 1, gælder alene i de tilfælde, hvor der
efter lovens ikrafttræden indgives ansøgning om opholdstil-
ladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. For udlæn-
dinge, der har indgivet ansøgning før lovens ikrafttræden,
finder de hidtil gældende regler anvendelse. Udlændingelo-
vens § 9, stk. 18, § 9 a, stk. 4, § 9 b, stk. 3, § 9 c, stk. 5,
§ 9 f, stk. 7, og § 33, stk. 5, 1. pkt., som affattet og indsat
ved denne lovs § 1, nr. 2-6 og 24, gælder alene for udlæn-
dinge, der indgiver ansøgning efter lovens ikrafttræden. For
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udlændinge, der har indgivet ansøgning før lovens ikrafttræ-
den, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. Udlændingelovens § 17, stk. 2, og § 44 c som ind-
sat og affattet ved denne lovs § 1, nr. 12 og 27, gælder alene
for udlændinge, der efter lovens ikrafttræden udrejser af
Danmark og opholder sig uden for landet i mere end 3 må-
neder på genopdragelsesrejser eller andre udlandsophold af
negativ betydning for deres skolegang og integration. For
andre udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendel-
se.

Stk. 6. Udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 10, og § 22,
nr. 6, som indsat og ændret ved denne lovs § 1, nr. 15 og 20,
finder alene anvendelse for lovovertrædelser begået efter lo-
vens ikrafttræden. For lovovertrædelser begået før lovens
ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 7. Udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 4, som indsat
ved denne lovs § 1, nr. 18, gælder alene for udlændinge, der
efter lovens ikrafttræden rejser til det land, hvor den myn-
dighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet, at ud-
lændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7.

Stk. 8. Udlændingelovens § 33, stk. 3, 1. pkt., som ændret
ved denne lovs § 1, nr. 22, gælder alene for udlændinge, der
indgiver klage efter lovens ikrafttræden. For udlændinge,
der har indgivet klage før lovens ikrafttræden, finder de hid-
til gældende regler anvendelse.

Lov nr. 1542 af 21. december 2010 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. For udlændinge, der har indgivet ansøgning om vi-
sum inden lovens ikrafttræden, finder udlændingelovens § 4,
stk. 2-7, § 40, stk. 11, og § 47 b som ophævet ved denne
lovs § 1, nr. 7, 11 og 12, fortsat anvendelse.

Lov nr. 1543 af 21. december 2010 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. Udlændingelovens § 9 c, stk. 3, § 40 c, stk. 2, og

§ 56 a, stk. 1, 5. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1,
2 og 4, finder alene anvendelse for uledsagede mindreårige
udlændinge, der indrejser i Danmark fra og med den 1. janu-
ar 2011.

Stk. 3. Har Udlændingeservice før den 1. januar 2011
iværksat en eftersøgning af forældre eller andet familiemæs-
sigt netværk til et uledsaget barn uden barnets samtykke, og
er eftersøgningen ikke tilendebragt den 1. januar 2011, skal
Udlændingeservice alene fortsætte eftersøgningen, hvis bar-
net samtykker hertil, jf. udlændingelovens § 56 a, stk. 9,
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7.

Lov nr. 1604 af 22. december 2010 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. Loven finder alene anvendelse for ansøgninger, der

indgives efter lovens ikrafttræden, klager over afslag på en
ansøgning, der indgives efter lovens ikrafttræden, og ansøg-
ninger om genoptagelse, der vedrører en ansøgning, der ind-
gives efter lovens ikrafttræden.

Lov nr. 248 af 30. marts 2011 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2011.
Stk. 2. Udlændingelovens § 32, stk. 4, 4. pkt., som indsat

ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder for udlændinge, der efter
lovens ikrafttræden indrejser i strid med et indrejseforbud,
der tidligere er meddelt i forbindelse med udvisning efter
§ 25 b.

Stk. 3. Udlændingelovens § 58 g, nr. 1, som ændret ved
denne lovs § 1, nr. 11, gælder for udlændinge, der fra lovens
ikrafttræden udvises af landet i medfør af §§ 22-24 og med-
deles et indrejseforbud. For udlændinge, der udvises af lan-
det i medfør af §§ 22-24 og meddeles et indrejseforbud før
lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anven-
delse.

Stk. 4. Udlændingelovens § 58 g, nr. 6, som indsat ved
denne lovs § 1, nr. 14, gælder for udlændinge, der udvises
efter § 25 b fra og med lovens ikrafttræden.

Lov nr. 601 af 14. juni 2011 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelse af udlændingelovens

§ 9, stk. 2, 2. pkt., som ændret ved dennes lov § 1, nr. 2,
fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og inte-
gration. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte over-
gangsregler.

Stk. 3. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, § 9, stk. 4, 1.
og 4. pkt., § 9, stk. 7, 1. pkt., § 9, stk. 12-15, § 9, stk. 30, og
§ 9 h, stk. 1, nr. 1 og 8, som indsat eller ændret ved denne
lovs § 1, nr. 1, 3, 4, 6, 8, 18, 21 og 22, finder ikke anvendel-
se for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgi-
vet ansøgning om opholdstilladelse. For sådanne udlændin-
ge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 758 af 29. juni 2011 indeholder følgende bestem-
melse:
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§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og finder anvendelse
for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden. For
lovovertrædelser begået før lovens ikrafttræden finder de
hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 833 af 6. juli 2011 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Lov nr. 326 af 11. april 2012 indeholder følgende be-
stemmelse:

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog
stk. 2-4.

Stk. 2-4. (Udeladt)

Lov nr. 418 af 12. maj 2012 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2012, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 90, træder i kraft den 1. december 2012.
Stk. 3. § 1, nr. 3, 7-16, 18-25 og 28, finder ikke anvendel-

se for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgi-
vet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge
finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis der ikke
efter de hidtil gældende regler kan meddeles opholdstilladel-
se på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændin-
gestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles op-
holdstilladelse efter udlændingelovens § 9 eller § 9 c som
ændret ved lovens § 1, nr. 7-16, 18-25 og 28.

Stk. 4. § 1, nr. 9, 24, 25 og 62, finder ikke anvendelse for
udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden lovens
ikrafttræden. For disse udlændinge finder de hidtil gældende
regler anvendelse.

Stk. 5. For udlændinge, der meddeles opholdstilladelse i
perioden fra den 15. maj 2012 og indtil danskprøven på A1-
niveau og danskprøven på A2-niveau, jf. udlændingelovens
§ 9, stk. 30 og 32, er etableret, regnes fristerne på 6 og 15
måneder, jf. udlændingelovens § 9, stk. 30, 2. og 4. pkt., og
stk. 32, 2. og 3. pkt., fra tidspunktet for prøvernes etable-
ring.

Stk. 6. Afgørelser vedrørende forlængelse, bortfald og
inddragelse af opholdstilladelser meddelt efter § 9 c, stk. 1,
1. pkt., træffes af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering,
når opholdstilladelsen er meddelt med henblik på uddannel-
se, au pair-ophold, praktikantophold, volontørophold, op-
hold ifølge en aftale mellem Danmark og en anden stat, jf.

§ 45, eller som følge af familiemæssig tilknytning til en ud-
lænding med opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 1-6, el-
ler til en udlænding med opholdstilladelse med henblik på
uddannelse eller praktikantophold.

Lov nr. 566 af 18. juni 2012 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende.65)

Lov nr. 567 af 18. juni 2012 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende.66)

Lov nr. 569 af 18. juni 2012 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Lov nr. 571 af 18. juni 2012 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
Stk. 2. Udlændingelovens § 52 b, stk. 5, som affattet ved

lovens § 1, nr. 12, finder ikke anvendelse for afgørelser truf-
fet inden lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Verserende sager den 1. januar 2013 vedrørende
afgørelser, der efter udlændingelovens § 52 b som affattet
ved lovens § 1, nr. 12, kan indbringes for Udlændingenæv-
net, overføres til videre behandling i Udlændingenævnet.

Lov nr. 572 af 18. juni 2012 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 34, træder i kraft den 1. oktober
2012.

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 32, 33 og 35-37, træder i kraft den
1. januar 2013.

Stk. 4. Lovens § 1, nr. 35 og 36, finder ikke anvendelse
for medlemmer af Flygtningenævnet, der er beskikket inden
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den 1. januar 2013. Medlemmer af Flygtningenævnet, der
den 1. januar 2013 har været beskikket i mindst 8 år, har ved
udløbet af indeværende beskikkelsesperiode ret til genbe-
skikkelse for en periode på yderligere 4 år, hvorefter genbe-
skikkelse ikke kan finde sted. Medlemmer af Flygtningen-
ævnet, der den 1. januar 2013 har været beskikket i under 8
år, har ved udløbet af indeværende beskikkelsesperiode ret
til genbeskikkelse for en periode på yderligere 4 år med mu-
lighed for genbeskikkelse for endnu en periode på 4 år,
hvorefter genbeskikkelse ikke kan finde sted.

Stk. 5. Lovens § 1, nr. 1-5, finder ikke anvendelse for ud-
lændinge, der er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse
efter udlændingelovens § 11, stk. 3-6, som affattet ved lov
nr. 572 af 31. maj 2010. For disse udlændinge finder de hid-
til gældende regler anvendelse.

Stk. 6. Lovens § 1, nr. 9-25, finder ikke anvendelse for
udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet an-
søgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. For disse ud-
lændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Hvis
der ikke efter de hidtil gældende regler kan meddeles tidsu-
begrænset opholdstilladelse, tager Udlændingestyrelsen
samtidig stilling til, om der kan meddeles tidsubegrænset
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 11, stk. 3-6, som
affattet ved lovens § 1, nr. 9-25.

Lov nr. 430 af 1. maj 2013 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Loven træder i kraft den 2. maj 2013.

Lov nr. 432 af 1. maj 2013 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende.67)

Lov nr. 433 af 1. maj 2013 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovti-
dende.68)

Lov nr. 434 af 1. maj 2013 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende,69) jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 2, nr. 1-3 og 5, træder i kraft den 1. oktober
2013.70)

Stk. 3. § 2, nr. 1, finder alene anvendelse for udlændinge,
der meddeles opholdstilladelse efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. § 2, nr. 4, finder alene anvendelse, hvis det forhold,
der begrunder udvisningen, er begået efter lovens ikrafttræ-
den.71)

Lov nr. 647 af 12. juni 2013 indeholder følgende bestem-
melser:

§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 26

Stk. 1. Sager ved de fem statsforvaltninger, der ved lovens
ikrafttræden ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af
statsforvaltningen.

Stk. 2-5. (Udeladt)

Lov nr. 1605 af 26. december 2013 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 39

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2014.
Stk. 2-7. (Udeladt)

Lov nr. 1616 af 26. december 2013 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk.
2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikraft-
trædelsen af § 1, nr. 15, 17 og 21, og for ikrafttrædelsen af §
46 a, stk. 8, i udlændingeloven som affattet ved lovens § 1,
nr. 20.

Lov nr. 1617 af 26. december 2013 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Lov nr. 1618 af 26. december 2013 indeholder følgende
bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.
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Stk. 2. § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse på ansøgninger
om humanitær opholdstilladelse efter § 9 b, der indgives før
lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger gælder de hid-
til gældende regler.

Stk. 3. § 3 har virkning fra og med indkomståret 2014.

Lov nr. 1619 af 26. december 2013 indeholder følgende
bestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 3

Stk. 1. Loven finder anvendelse på ansøgninger om inter-
national beskyttelse, der indgives efter lovens ikrafttræden,
og på anmodninger om overtagelse eller tilbagetagelse, som
er fremsendt til en anden medlemsstat efter lovens ikrafttræ-
den, uanset hvornår ansøgningen er indgivet.

Stk. 2. Hvis en anmodning om overtagelse eller tilbageta-
gelse er fremsendt til en anden medlemsstat før lovens
ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lov nr. 85 af 28. juni 2014 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2014.
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på sager, der er af-

sluttet før lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Ved indgivelse af anmodning om genoptagelse in-

den den 1. august 2014 finder loven anvendelse på afslutte-
de sager, hvor en ægtefællesammenført udlænding er med-
delt afslag på forlængelse af eller har fået inddraget sin op-
holdstilladelse som følge af den i Danmark fastboende ægte-
fælles eller samlevers død, og hvor udrejsefristen er fastsat
til den 1. februar 2012 eller senere. Det samme gælder af-
sluttede sager om nægtelse af forlængelse eller inddragelse
af opholdstilladelse vedrørende børn af en udlænding omfat-
tet af 1. pkt.

Stk. 4. Sager omfattet af stk. 3 genoptages efter anmod-
ning.

Stk. 5. Anmodning om genoptagelse af sager omfattet af
stk. 3 kan indgives her i landet, uanset om udrejsefristen er
udløbet inden lovens ikrafttræden.

Lov nr. 515 af 26. maj 2014 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2014.

Lov nr. 516 af 26. maj 2014 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2. Udlændingelovens § 32, stk. 4, 3. pkt., som affattet

ved denne lovs § 1, nr. 13, gælder ikke for udlændinge, der
før lovens ikrafttræden er indrejst i strid med et indrejsefor-
bud, der tidligere er meddelt i en anden medlemsstat. For så-
danne udlændinge finder de hidtil gældende regler anven-
delse.

Lov nr. 738 af 25. juni 2014 indeholder følgende bestem-
melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014.
Stk. 2. En udlænding, der i perioden fra og med den 1. juli

2004 til og med den 19. juni 2012 er meddelt afslag på en
ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9,
stk. 1, nr. 2, under henvisning til at der ikke var grundlag for
en vellykket integration her i landet, jf. udlændingelovens §
9, stk. 16, eller har fået afvist en ansøgning om opholdstilla-
delse efter § 9, stk. 1, nr. 2, under henvisning til at udlæn-
dingen ikke havde lovligt ophold her i landet, havde fået
fastsat en udrejsefrist eller havde en anden ansøgning om
opholdstilladelse under behandling, jf. udlændingelovens §
9, stk. 21, kan få sin sag genoptaget, hvis udlændingen
1) i det væsentlige har opholdt sig her i landet i perioden

fra afslaget eller afvisningen af ansøgningen og indtil
det fyldte 18. år eller, hvis udlændingen er under 18 år,
indtil tidspunktet for indgivelsen af anmodning om
genoptagelse,

2) ikke er udvist ved dom for strafbart forhold begået her i
landet eller er idømt betinget eller ubetinget fængsel for
strafbart forhold begået her i landet,

3) ikke efter det fyldte 18. år har fået dækket udgifter til
underhold efter udlændingelovens § 42 a, stk. 2, og

4) indgiver anmodning om genoptagelse senest den 1. ja-
nuar 2015.

Stk. 3. Ved behandlingen af sager, der genoptages efter
stk. 2, finder udlændingelovens § 9, stk. 16, anvendelse. Det
skal ved vurderingen indgå, om udlændingen på tidspunktet
for indgivelsen af anmodningen om genoptagelse var velin-
tegreret i det danske samfund.

Stk. 4. Hvis en sag genoptages efter stk. 2, finder udlæn-
dingelovens § 9, stk. 21, ikke anvendelse.
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Stk. 5. En anmodning om genoptagelse, jf. stk. 2, kan til-
lægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen,
hvis særlige grunde taler derfor.

Justitsministeriet, den 19. september 2014

KAREN HÆKKERUP

/ Merete Milo
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2) Ved § 2, nr. 4, i lov nr. 400 af 21. april 2010 indsattes et nyt stk. 4 i § 9 f, hvorefter stk. 4-6 blev til stk. 5-7. Bestemmelsen trådte i kraft den 15. november
2010, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 4. november 2010. Bestemmelsen svarer næsten ordret til § 9 f, stk. 4, i § 1, nr. 6, i lov nr. 572 af 31. maj 2010.

3) § 1, nr. 6, i lov nr. 572 af 31. maj 2010 vedrører affattelsen af § 9 f, stk. 4. Ændringen er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for
ikrafttræden af ændringen fastsættes af justitsministeren, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 572 af 31. maj 2010.

4) § 1, nr. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 9 j, stk. 5. Ændringen af § 9 j, stk. 5, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov
nr. 516 af 26. maj 2014.

5) § 1, nr. 2, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 10, stk. 5. Ændringen af § 10, stk. 5, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov
nr. 516 af 26. maj 2014.

6) § 1, nr. 3, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 11 b og § 19, stk. 1, nr. 10. Ændringen af § 11 b og § 19, stk. 1, nr. 10, træder i kraft den
1. januar 2014, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

7) § 1, nr. 4, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 22, nr. 5. Ændringen af § 22, nr. 5, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr.
516 af 26. maj 2014.

8) § 1, nr. 5, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 25 a, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. Ændringen af § 25, a, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., træder i kraft den 1.
januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

9) § 1, nr. 6, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 25 a, stk. 2, nr. 3. Ændringen af § 25 a, stk. 2, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. §
3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

10) § 1, nr. 7, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører indsættelsen af et nyt nr. 4 i § 25 a, stk. 2. Bestemmelsen i § 25 a, stk. 2, nr. 4, træder i kraft den 1. januar
2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

11) § 1, nr. 8, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 28, stk. 2 og 3. Ændringerne i § 28, stk. 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3,
stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

12) § 1, nr. 9, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører ophævelsen af § 28, stk. 5 og 7, hvorefter stk. 6, 8 og 9 bliver stk. 5-7. Ophævelsen af § 28, stk. 5 og 7,
træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

13) § 1, nr. 10 og 11, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 28, stk. 6, der bliver stk. 5. Ændringen af § 28, stk. 6, der bliver stk. 5 træder i kraft
den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

14) § 1, nr. 12, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører indsættelsen af et nyt stk. efter § 30, stk. 2, hvorefter det tidligere stk. 3 bliver til stk. 4. Ændringen af
30, stk. 3, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

15) § 1, nr. 13, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører ophævelsen af § 32, stk. 4. Loven vedrører endvidere indsættelsen af et nyt stk. 4 og stk. 5 i § 32,
hvorefter de tidligere stk. 5-9 bliver stk. 6-10. Bestemmelserne i § 32, stk. 4 og 5, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj
2014. Ændringen af § 32, stk. 4, 3. pkt., gælder, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 516 af 26. maj 2014, ikke for udlændinge, der før lovens ikrafttræden er indrejst i
strid med et indrejseforbud, der tidligere er meddelt i en anden medlemsstat. For sådanne udlændinge finder de hidtidige gældende regler anvendelse.

16) § 1, nr. 14, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører indsættelsen af et nyt 2. pkt. i § 32, stk. 10. Bestemmelsen i § 32, stk. 10, 2. pkt., træder i kraft den 1.
januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

17) § 1, nr. 15, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører indsættelsen efter 5. pkt. af et nyt pkt. i § 33, stk. 2. Bestemmelsen i § 33, stk. 2, 6 pkt., træder i kraft
den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

18) § 1, nr. 16, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 33 c. Ændringen af § 33 c træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af
26. maj 2014.

19) § 1, nr. 17, i lov nr. lov nr. 1616 af 26. december 2013 vedrører affattelsen af § 39, stk. 2, 2. pkt. Ændringen er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørel-
se, da tidspunktet for ikrafttræden af ændringen fastsættes af justitsministeren, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1616 af 26. december 2013.

20) § 1, nr. 21, i lov nr. lov nr. 1616 af 26. december 2013 vedrører affattelsen af § 47, stk. 2, 1. pkt. Ændringen er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørel-
se, da tidspunktet for ikrafttræden af ændringen fastsættes af justitsministeren, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 1616 af 26. december 2013.

21) § 1, nr. 17, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 48 a, stk. 1. Ændringen af § 48 a, stk. 1, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i
lov nr. 516 af 26. maj 2014.

22) § 1, nr. 18, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 49, stk. 1. Ændringen af § 49, stk. 1, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov
nr. 516 af 26. maj 2014.

23) § 1, nr. 19, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører ophævelsen af § 59, stk. 1, nr. 2, hvorefter det tidligere nr. 3 bliver til nr. 2. Ophævelsen af § 59, stk. 1,
nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

24) § 1, nr. 20, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører indsættelsen af et nyt stk. 2 i § 59, hvorefter de tidligere stk. 2-9 bliver til stk. 3-10. Bestemmelsen i §
59, stk. 2, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

25) § 1, nr. 21, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 59, stk. 3, der bliver stk. 4. Ændringen af § 59, stk. 3, der bliver stk. 4, træder i kraft den
1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

26) § 1, nr. 22, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 59, stk. 5, der bliver stk. 6, og stk. 6, der bliver stk. 7. Ændringen af § 59, stk. 5, der
bliver stk. 6, og stk. 6, der bliver stk. 7, træder i kraft den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

27) § 1, nr. 23, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 59, stk. 8, der bliver stk. 9. Ændringen af § 59, stk. 8, der bliver stk. 9, træder i kraft den
1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

28) § 1, nr. 24, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 59, stk. 9, der bliver stk. 10. Ændringen af § 59, stk. 9, der bliver stk. 10, træder i kraft
den 1. januar 2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

29) § 1, nr. 25, i lov nr. 516 af 26. maj 2014 vedrører affattelsen af § 60, stk. 1, og indsættelsen af et nyt 2. pkt. Ændringen af § 60 træder i kraft den 1. januar
2015, jf. § 3, stk. 1, i lov nr. 516 af 26. maj 2014.

30) Lov nr. 574 af 19. december 1985 blev bekendtgjort i Lovtidende den 21. december 1985 og vedrørte ændrede affattelser af § 46, stk. 2, og § 53, indsæt-
telse af § 53 a og § 53 b samt en ændret affattelse af § 56.

31) Lov nr. 686 af 17. oktober 1986 blev bekendtgjort i Lovtidende den 18. oktober 1986.
32) § 1, nr. 1, 3, 8 og 10 i lov nr. 686 af 17. oktober 1986 vedrørte ændrede affattelser af § 7, § 31, stk. 2, § 48, stk. 2, og § 53 a, stk. 1.
33) § 1, nr. 7, i lov nr. 686 af 17. oktober 1986 vedrørte en ændret affattelse af § 43, stk. 2, 1. pkt.
34) § 1, nr. 11, i lov nr. 686 af 17. oktober 1986 vedrørte indsættelse af § 59 a og blev sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 788 af 14. december 1988.
35) Lov nr. 387 af 6. juni 1991 (EF-asylkonventionen), som ændret ved § 2 i lov nr. 382 af 14. juni 1995, § 1, nr. 1, i lov nr. 290 af 24. april 1996 og § 2 i lov

nr. 410 af 10. juni 1997, blev ved bekendtgørelse nr. 610 af 1. juli 1997 sat i kraft den 1. september 1997.
36) § 4 i lov nr. 385 af 20. maj 1992 vedrørte en ændret affattelse af udlændingelovens § 62.
37) Lov nr. 482 af 24. juni 1992 blev bekendtgjort i Lovtidende den 26. juni 1992.
38) § 1, nr. 2-5, i lov nr. 482 af 24. juni 1992 vedrørte en ændret affattelse af § 9, stk. 1, nr. 2 og 5, og stk. 3, indsættelse af § 9, stk. 4 og 5, og ændrede

affattelser af § 18, stk. 2, og § 19, stk. 2. Efter ændringslovens bemærkninger finder de i ændringslovens § 4, stk. 2, nævnte bestemmelser ikke anvendelse
for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har ansøgt om opholdstilladelse eller lovligt har taget bopæl her i landet efter de hidtidige regler.
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39) § 1, nr. 14, i lov nr. 421 af 1. juni 1994 vedrørte en ændret affattelse af § 53.
40) Lov nr. 382 af 14. juni 1995 blev bekendtgjort i Lovtidende den 15. juni 1995. Lovens § 1, nr. 1, 2, 4-6, 9, 11, 17, 19 og 20, og § 2, nr. 1, vedrørte ændret

affattelse af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, indsættelse af nyt stykke 2 i § 27, ændret affattelse af § 34, § 36, stk. 1, § 37, stk. 3, og § 40, stk. 3,
indsættelse af § 40 a, ændret affattelse af § 53, stk. 2-6, og § 56, stk. 1-6, og indsættelse af et nyt nr. 10 i § 1 i lov nr. 387 af 6. juni 1991, jf. note 7.

41) § 1, nr. 15, i lov nr. 382 af 14. juni 1995 vedrørte en ændret affattelse af § 48, stk. 2, 7. pkt. Ændringen trådte i kraft den 1. oktober 1995 og gælder for
udlændinge, der fra og med denne dato indgiver ansøgning om asyl i Københavns lufthavn i Kastrup, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 682 af 17. august 1995. §
1, nr. 16, i lov nr. 382 af 14. juni 1995 vedrørte indsættelse af § 48, stk. 3 og 4. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 1996, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 682
af 17. august 1995. § 1, nr. 18, i lov nr. 382 af 14. juni 1995 vedrørte indsættelse af § 54, stk. 2. Ændringen trådte i kraft den 1. oktober 1995 og gælder
for udlændinge, der indgiver ansøgning om asyl fra og med denne dato, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 682 af 17. august 1995. § 2, nr. 2 og 3, i lov nr. 382 af
14. juni 1995 vedrørte en ændret affattelse af lov nr. 387 af 6. juni 1991, jf. note 7. § 2, nr. 2, trådte i kraft den 1. oktober 1995, og § 2, nr. 3, trådte i kraft
den 1. januar 1996, jf. henholdsvis § 1 og § 2 i bekendtgørelse nr. 682 af 17. august 1995.

42) § 1, nr. 17, 19 og 20, i lov nr. 382 af 14. juni 1995 vedrørte ændrede affattelser af § 53, stk. 2-5, og § 56.
43) § 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 382 af 14. juni 1995 vedrørte en ændret affattelse af § 19, stk. 1, nr. 1, og indsættelse af § 27, stk. 2.
44) Lov nr. 290 af 24. april 1996 blev bekendtgjort i Lovtidende den 25. april 1996.
45) § 1, nr. 3, i lov nr. 290 af 24. april 1996 vedrørte en ændret affattelse af § 27, stk. 2.
46) § 1, nr. 9, i lov nr. 290 af 24. april 1996 vedrørte en ændret affattelse af § 42 a, stk. 1, 2. pkt. og indsættelse af § 42 a, stk. 1, 3. pkt.
47) De ændringer, der følger af lov nr. 410 af 10. juni 1997 blev, bortset fra de ændringer, der ifølge § 3, stk. 2, i lov nr. 410 af 10. juni 1997 trådte i kraft den

12. juni 1997 ved bekendtgørelse nr. 170 af 13. marts 2001, sat i kraft den 25. marts 2001.
48) § 1, nr. 12, 20, 28 og 29 i lov nr. 410 af 10. juni 1997 vedrørte ændrede affattelser af § 28, stk. 3, § 37, stk. 5 og § 48. § 2, nr. 5, 6, 8 og 10, i lov nr. 410 af

10. juni 1997 vedrørte en ændret affattelse af lov nr. 387 af 6. juni 1991. Lov nr. 410 af 10. juni 1997 blev bekendtgjort i Lovtidende den 11. juni 1997.
49) Lov nr. 473 af 1. juli 1998 blev bekendtgjort i Lovtidende den 2. juli 1998.
50) § 1, nr. 14, i lov nr. 473 af 1. juli 1998 vedrørte ophævelse af § 19, stk. 2.
51) § 1, nr. 3 og 36, i lov nr. 473 af 1. juli 1998 vedrørte ophævelse af § 9, stk. 1, nr. 5, og § 42 a, stk. 6, nr. 1.
52) Lov nr. 424 af 31. maj 2000 blev bekendtgjort i Lovtidende den 2. juni 2000.
53) Lov nr. 458 af 7. juni 2001 blev bekendtgjort i Lovtidende den 8. juni 2001.
54) Lov nr. 362 af 6. juni 2002 blev bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2002.
55) Lov nr. 367 af 6. juni 2002 blev bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2002.
56) § 1, nr. 6, i lov nr. 367 af 6. juni 2002 blev ved bekendtgørelse nr. 73 af 27. januar 2003 sat i kraft den 1. marts 2003 og vedrørte indsættelse af § 59, stk.

5.
57) Lov nr. 1044 af 17. december 2002 blev bekendtgjort i Lovtidende den 18. december 2002.
58) Lov nr. 425 af 10. juni 2003 blev bekendtgjort i Lovtidende den 11. juni 2003.
59) Lov nr. 323 af 18. maj 2005 blev ved bekendtgørelse nr. 235 af 17. marts 2006 sat i kraft den 1. april 2006 af ministeren for flygtninge, indvandrere og

integration.
60) § 1, nr. 2, i lov nr. 301 af 19. april 2006 vedrører indsættelse af stk. 3 i § 2 a. § 1, nr. 3, § 18, §§ 26-28, § 30 og § 49 i lov nr. 301 af 19. april 2006 vedrører

ændret affattelse af § 2 b, stk. 4, § 28, stk. 6, § 38, stk. 1-3, § 39, stk. 3, og § 59, stk. 1, nr. 1. Ændringerne trådte i kraft den 13. oktober 2006, jf.
bekendtgørelse nr. 979 af 26. september 2006.

61) Lov nr. 532 af 8. juni 2006 blev bekendtgjort i Lovtidende den 9. juni 2006 og trådte i kraft den 10. juni 2006.
62) § 3, nr. 2, 22 og 24, i lov nr. 1511 af 27. december 2009, som vedrører § 2 a, stk. 6 og 7, overskriften til kapitel 8 a og § 58 d, 1. pkt., trådte i kraft den 5.

januar 2012, jf. bekendtgørelse nr. 1418 af 22. december 2011.
63) § 3, nr. 3, 25 og 26, i lov nr. 1511 af 27. december 2009, som vedrører § 2 a, stk. 8 og 9, § 58 g, og § 58 h, stk. 2, trådte i kraft den 9. april 2013, jf.

bekendtgørelse nr. 352 af 5. april 2013.
64) Lov nr. 572 af 31. maj 2010 blev bekendtgjort i Lovtidende den 1. juni 2010.
65) Lov nr. 566 af 18. juni 2012 blev bekendtgjort i Lovtidende den 19. juni 2012.
66) Lov nr. 567 af 18. juni 2012 blev bekendtgjort i Lovtidende den 19. juni 2012.
67) Lov nr. 432 af 1. maj 2013 blev bekendtgjort i Lovtidende den 2. maj 2013.
68) Lov nr. 433 af 1. maj 2013 blev bekendtgjort i Lovtidende den 2. maj 2013.
69) Lov nr. 434 af 1. maj 2013 blev bekendtgjort i Lovtidende den 2. maj 2013.
70) § 2, nr. 1-3 og 5, i lov nr. 434 af 1. maj 2013 vedrørte indsættelse af et nyt stk. 5 i § 9 f og affattelse af § 9 h, stk. 4, § 19, stk. 1, nr. 1, § 33, stk. 5, og § 52

b, stk. 1, nr. 3.
71) § 2, nr. 4, i lov nr. 434 af 1. maj 2013 vedrørte ændret affattelse af § 22, nr. 7.
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