
Information om

Inddragelse af
opholdstilladelser



INFORMATION OM INDDRAGELSE AF OPHOLDSTILLADELSER2

I februar 2019 vedtog Folketinget ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet.  
Den nye lovgivning har skabt usikkerhed blandt flygtninge. 

Dette hæfte forklarer kort, hvordan den nye lovgivning påvirker flygtninges rettigheder  
i forhold til opholdstilladelse i Danmark. På sidste side kan du se, hvor du kan få yderligere  
viden og vejledning. 
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§ 7, stk. 1 Man kan have konven-
tionsstatus efter udlændingelovens 
§ 7, stk. 1. Denne opholdstilladelse 
kan man få, hvis man er individuelt 
forfulgt af nogle bestemte grunde 
beskrevet i Flygtningekonventionen 
(fx politiske aktiviteter eller religion).

§ 7, stk. 2 Man kan have beskyt-
telsesstatus efter udlændingelovens 
§ 7, stk. 2, enten hvis man er indivi-
duelt forfulgt (her behøver det ikke 
skyldes nogle helt bestemte grunde) 
eller hvis man er flygtet pga. borger-
krig (og søgte asyl i Danmark før 14. 
november 2014). 

§ 7, stk. 3 Man kan have midlertidig 
beskyttelsesstatus efter udlændinge-
lovens § 7, stk. 3. Dem, der har søgt 
asyl efter 13. november 2014 og er 
flygtet pga. borgerkrig, har fået 
opholdstilladelse efter § 7, stk. 3.

Opholdstilladelser i Danmark

Alle typer af opholdstilladelser til flygtninge er midlertidige. De gives for enten 2 år eller 1 år ad gangen, og kan derefter forlænges. 

Flygtninge i Danmark kan have forskellige typer af opholdstilladelser
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Før i tiden blev flygtninges midlertidige opholdstilladelser 
forlænget mere eller mindre automatisk. Men nu har 
myndighederne større fokus på ikke at forlænge opholds- 
tilladelserne eller på at inddrage dem, hvis den enkelte 
flygtning ikke længere har behov for beskyttelse. Det vil 
sige, hvis myndighederne vurderer, at den enkelte flygtning 
ikke længere er i fare i sit hjemland. 

Inddragelse eller manglende forlængelse af en opholdstil-
ladelse vil altid tage udgangspunkt i en vurdering af den 
enkeltes situation. 

Hvornår er man i risiko for at få inddraget 
eller nægtet forlængelse af sin opholdstilladelse? 
Der er forskel på, hvor svært det er at inddrage en opholds- 
tilladelse alt efter, hvilken type opholdstilladelse man har.

§ 7, stk. 1  Flygtninge, der har konven- 
tionsstatus, er beskyttet af Flygtninge-
konventionen. Her skal der meget til, før 
myndighederne kan nægte at forlænge 
eller inddrage en opholdstilladelse. 
Det vil kræve fundamentale, stabile og 
varige ændringer i hjemlandet. 

§ 7, stk. 2  Flygtninge, der har beskyt-
telsesstatus på grund af individuelle 
forhold, kan få deres opholdstilladelse 
inddraget eller nægtet forlænget, hvis 
situationen nu er ændret på en måde, så 
de ikke længere er i risiko i hjemlandet.

§ 7, stk. 3  Flygtninge, som har 
opholdstilladelse i Danmark på grund 
af generelle forhold med krig og konflikt 
(fx borgerkrig) i hjemlandet, kan få deres 
opholdstilladelse inddraget eller nægtet 
forlænget, hvis sikkerheden, i det område 
de kommer fra, er forbedret. *

Forlængelse af opholdstilladelser 

* Det er nok, at sikkerheden er blevet bedre – der behøver ikke at være fred i hjemlandet, og situationen i landet behøver ikke at være stabil (dette gælder også for 
 nogle af dem, der før 2015 har fået opholdstilladelse efter § 7, stk. 2)
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Tager man ikke længere hensyn til, at man har boet og etableret sig i Danmark genem flere år? 
Med den nye lovgivning behøver de danske myndigheder ikke at tage lige så meget hensyn til flygtninges tilknytning til 
Danmark, når de vurderer, om en opholdstilladelse efter § 7, stk. 3 eller § 7, stk. 2 skal forlænges, som de skulle før i tiden. 
Men myndighederne skal stadig afgøre hver enkelt sag i henhold til Danmarks internationale aftaler. 

Det betyder, at der stadig skal tages hensyn til: 
 • Danskkundskaber
 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Familie 
 • Frivilligt arbejde
 • Helbred

Disse forhold har dermed stadig betydning for muligheden for at blive i Danmark – og har også betydning for, om man 
på et senere tidspunkt kan få permanent opholdstilladelse. 
Den nye lovgivning ændrer ikke på de krav, der stilles for, at man kan opnå permanent opholdstilladelse eller stats- 
borgerskab i Danmark. 
Den nye lovgivning ændrer heller ikke på de rettigheder og pligter man har i forhold til integration i Danmark. 
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Hvis man indkaldes til samtale 
om forlængelse eller 

inddragelse af sin opholdstilladelse?

Hvis de danske myndigheder overvejer at nægte at forlænge eller at inddrage en opholdstilladelse, vil man blive indkaldt 
til en samtale hos Udlændingestyrelsen i Center Sandholm – man modtager et brev i sin e-boks.

Brev om samtale med 
Udlændingestyrelsen

Samtale hos 
Udlændingestyrelsen

1. instans:
Udlændingestyrelsen 
træff er afgørelse

Inddragelse
2. instans: Klages til 
Flygtningenævnet.

Ikke inddragelse
Fortsat opholdstilladelse
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• Mød op og medbring de dokumenter, der er nævnt i 
brevet fra Udlændingestyrelsen.

• Man kan tage en bisidder med til samtalen – giv besked 
til Udlændingestyrelsen i god tid.

• Udfyld og send skema om tilknytning til Danmark til 
Udlændingestyrelsen inden samtalen.

• Hvis man er forhindret, kan man bede om, at samtalen 
flyttes til en anden dag.

• Samtalen kan vare en hel dag.
• Der vil være tolk til stede .
• Det er en god idé at forberede sig på samtalen – tænk 

tilbage på hvad der skete, inden man i sin tid flygtede 
fra sit hjemland, og vær klar til at fortælle om det igen.

• Man kan søge om aktindsigt i sin sag hos 
Udlændingestyrelsen.

Hvad er vigtigt at vide inden samtalen? 
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Hvad går samtalen ud på? 
Til samtalen vil man blive spurgt om, hvorfor man i sin tid flygtede, og om der er andre og nye grunde til, at man 
er bekymret for at skulle vende tilbage til sit hjemland. 



INFORMATION OM INDDRAGELSE AF OPHOLDSTILLADELSER 9

Man får en afgørelse fra Udlændingestyrelsen i sin e-boks. 
Hvis man som flygtning får afslag på at få forlænget sin 
opholdstilladelse eller får inddraget sin opholdstilladelse, 
vil sagen automatisk blive anket til Flygtningenævnet. 

I Flygtningenævnet får man en advokat til at hjælpe sig,  
og det er den danske stat, der betaler for advokaten.  
Det er en god idé at vælge en advokat, der har meget  
erfaring med asyl- og inddragelsessager.

Hvad sker der, hvis man får afslag og mister sin opholdstilladelse i Udlændingestyrelsen? 

Husk:
 • Man skal fokusere på de ting, der er specielle for ens  

egen og ens families situation.
 • Man skal fortælle, hvis man frygter, at ens børn vil få 

problemer, hvis de skal vende tilbage til hjemlandet.
 • Man skal fortælle om alt det, der kan være relevant  

for sin sag, også de ting, der kan være svære at tale  
og fortælle om. Det kan også være ting, der er sket  
efter man er flygtet.

 • Vent ikke med at fortælle vigtige oplysninger til en 
senere samtale eller til Flygtningenævnet, da det  
kan skade sagen. 

 

 • Bed om pauser, hvis der er behov for det.
 • Man skal ikke svare på spørgsmål, som man ikke forstår. 

Hvis man ikke forstår spørgsmålet, kan man bede om at 
få gentaget spørgsmålet eller om at få det omformuleret

 • Hvis man har svært ved at forstå tolken, skal man sige 
det med det samme.

Til samtalen vil man også blive spurgt om sin tilknytning til Danmark. Bl.a. om man taler dansk, har arbejde eller gode 
venner og familie i Danmark. Man vil også blive spurgt til sit helbred. 
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Hvis man mister sin opholdstilladelse?

Hvis man mister sin opholdstilladelse i Danmark, så er det, fordi Flygtningenævnet mener, at man ikke længere er i fare i 
sit hjemland, og at man ikke har en stærk nok tilknytning til Danmark til, at man alligevel kan få lov til at blive i Danmark. 

Hvad sker der så?  
Hvis man mister sin opholdstilladelse i Danmark, så har man ikke længere lovligt ophold i landet. 

Det betyder blandt andet: 
 • Udrejsefristen er 30 dage, men der kan være tilfælde, 

hvor man efter ansøgning kan få lov til at forlænge 
denne udrejsefrist: 
• Hvis man har mindreårige børn, der skal afslutte 

skole eller eksamen.
• Hvis man har brug for ekstra tid til at opsige bolig, 

institutionsplads mm.
• Hvis man planlægger at rejse til sit hjemland under 

repatrieringsordningen.

 • Når udrejsefristen er udløbet, må man ikke længere 
arbejde i Danmark.

 • Man skal fraflytte sin bolig, når man ikke længere kan 
betale sin husleje, og evt. flytte på udrejsecenter.
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Fast arbejde (37 timer) 
hos samme arbejdsgiver i 2 år? 

Hvis man har haft 2 års arbejde uden afbrydelser hos den samme arbejdsgiver, kan man søge om en opholdstilladelse, 
fordi man har en særlig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Man skal have arbejdet fuldtid, og der kan være tale om både faglært og ufaglært arbejde. Arbejdet skal være på sædvanlige 
løn- og ansættelsesvilkår med en gyldig kontrakt.  

Søg senest 7 dage efter du har fået inddraget eller nægtet forlænget din opholdstilladelse. 
Hvis man søger efter 7 dage, er det for sent!  

Man skal søge hos SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 
Der kan søges online på www.nyidanmark.dk
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Familiesammenført til en flygtning? 
Hvis man er familiesammenført til en flygtning, der mister sin opholdstilladelse, vil man typisk også få 
sin opholdstilladelse inddraget. 

Hvis det sker, skal man selv klage så hurtigt som muligt til Udlændingenævnet (som er en anden 
myndighed end Flygtningenævnet). Det sker ikke automatisk.

Når du klager, skal du huske at anmode om opsættende virkning for at være sikker på at få lov til at 
blive i Danmark, mens klagen bliver behandlet. Dette er også nødvendigt, hvis du senere vil søge 
repatrieringshjælp. Sørg for at skrive i klagen, at du er familiesammenført til en flygtning.

Man får ikke en advokat til at hjælpe sig i Udlændingenævnet.

Udlændingenævnet træffer først afgørelse i sagen, når den, man er familiesammenført til, 
får en afgørelse fra Flygtningenævnet.
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Repatriering?

Husk: 30 dages frist til at søge repatriering
Det er meget vigtigt, at man søger om støtte til at vende hjem inden ens udrejsefrist udløber, hvis man 
har fået afslag på forlængelse eller har fået inddraget sin opholdstilladelse og vil søge repatrieringsstøtten. 
Fristen for at søge er inden 30 dage efter den endelige afgørelse i Flygtningenævnet.

Det har i mange år været muligt at få økonomisk støtte, hvis man ønsker frivilligt at vende tilbage 
til sit hjemland. Man kan få støtte til rejsen, hjælp til medicin og sygeforsikring, skolegang til børn  
og økonomisk hjælp til at få startet livet i hjemlandet igen. 

Man kan få denne støtte, hvis man selv vælger at vende hjem, men også hvis man som flygtning eller 
familiesammenført til en flygtning får afslag på forlængelse eller får inddraget opholdstilladelsen.
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Kontakt DRC  
Dansk Flygtningehjælp

Asylrådgivning og inddragelse
Vi rådgiver om alle faser af asylproceduren, 
om inddragelse og nægtelse af forlængelse 
samt om endeligt afslag og hjemsendelse. 

Borgergade 6, 1300 København K 
Telefon: 3373 5000 (hverdage 9-16)
E-mail: advice@drc.ngo

Repatriering 
Rådgivning og information til flygtninge og 
indvandrere, som overvejer at vende frivilligt 
tilbage til deres hjemland eller tidligere 
opholdsland. 

Find mere info her: www.atvendehjem.dk
E-mail: atvendehjem@drc.ngo 
Telefon: 3373 5000

Frivilligrådgivningen
Spørgsmål om fx familiesammenføring, 
permanent ophold, statsborgerskab, 
integrationsloven og sociallovgivning. 
Rådgivningerne er bemandet med jurister, 
socialrådgivere og andre fagpersoner, der 
arbejder frivilligt. 

Find mere info, adresser og åbningstider her: 
https://drc.ngo/da/stot-nu/frivillig/
aktiviteter-og-projekter/frivilligradgiv-
ningen/
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