
 

Vejledning ved indgåelse af ægteskab – opholdstilladelse på 
grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret 
partnerskab (ægtefællesammenføring) 
 

1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring 

1.1. Hvor indgives en ansøgning om ægtefællesammenføring efter ud-
lændingelovens regler? 

Opholdstilladelse som ægtefællesammenført efter udlændingelovens regler 
skal som udgangspunkt være opnået inden indrejsen i Danmark. Ansøg-
ning om opholdstilladelse som ægtefællesammenført kan indgives til en 
dansk repræsentation i ansøgerens hjemland. Under visse omstændigheder 
kan ansøgningen dog indgives fra et andet land end ansøgerens hjemland.  

I visse tilfælde kan en ansøger endvidere indgive og få behandlet en an-
søgning om ægtefællesammenføring under et ophold i Danmark. Hvis an-
søgeren på tidspunktet for ansøgningen har lovligt ophold i Danmark i 
form af visumfrit ophold, visumophold, opholdstilladelse eller ret til op-
hold i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed, kan ansøgeren således 
normalt indgive ansøgning om ægtefællesammenføring under opholdet i 
Danmark.  

På Udlændingestyrelsens hjemmeside kan man læse nærmere om ansøg-
ning om ægtefællesammenføring, herunder om hvor ansøgning kan indgi-
ves. Oplysningerne findes på www.nyidanmark.dk under emneområdet 
”Familiesammenføring”. 
 
1.2. Hvem kan blive ægtefællesammenført efter udlændingelovens reg-
ler? 

Efter den danske udlændingelov kan en udlænding få opholdstilladelse i 
Danmark som ægtefællesammenført, hvis udlændingen har en ægtefælle 
eller registreret partner, som bor fast i Danmark. I denne vejledning an-
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vendes som udgangspunkt alene betegnelserne ægteskab og ægtefæller. 
Der gælder imidlertid de samme regler for registrerede partnere. 
 
En række yderligere betingelser skal dog være opfyldt. Disse betingelser er 
kortfattet beskrevet nedenfor. 
 
Betingelserne for familiesammenføring i tilfælde, hvor der er et fast sam-
livsforhold af længere varighed, beskrives ikke i denne vejledning. 
 
Der gælder særlige regler i de tilfælde, hvor den ægtefælle, der ikke bor i 
Danmark, er nordisk statsborger, idet nordiske statsborgere - der ikke er 
meddelt indrejseforbud i Danmark - uden tilladelse kan indrejse og ophol-
de sig her i landet. For sådanne personer er udlændingelovens regler om 
ægtefællesammenføring - og dermed det øvrige indhold af nærværende 
vejledning - derfor uden praktisk relevans. 
 
Der kan endvidere gælde særlige regler i de tilfælde, hvor den ægtefælle, 
der ikke bor i Danmark, er statsborger i et EU/EØS-land eller i Schweiz. 
Hvis sådanne personer anvender EU-rettens regler om fri bevægelighed, 
vil de pågældende kunne opnå registreringsbevis efter EU-
opholdsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om op-
hold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions 
regler), jf. udlændingelovens § 6. For sådanne personer er udlændingelo-
vens regler om ægtefællesammenføring - og dermed det øvrige indhold af 
nærværende vejledning - derfor uden praktisk relevans. Anvender den på-
gældende ikke EU-rettens regler om fri bevægelighed, vil udlændingelo-
vens regler om ægtefællesammenføring være relevante for den pågælden-
de. 
 
Der gælder endelig særlige regler i de tilfælde, hvor den ægtefælle, der bor 
i Danmark, er EU/EØS-statsborger eller statsborger i Schweiz og har regi-
streringsbevis efter EU-opholdsbekendtgørelsen, jf. udlændingelovens § 6. 
Reglerne om ægtefællesammenføring til sådanne herboende personer føl-
ger af EU-retten som gengivet i og gennemført ved EU-
opholdsbekendtgørelsen. For sådanne personer er udlændingelovens regler 
om ægtefællesammenføring - og dermed det øvrige indhold af nærværende 
vejledning - derfor uden praktisk relevans.  
 
Der gælder endvidere særlige regler, hvis ægtefællen i Danmark har op-
holdstilladelse som studerende eller med henblik på at arbejde.  
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1.3. Betingelser for ægtefællesammenføring efter udlændingelovens 
regler 

Ægtefællesammenføring i Danmark er betinget af, at en række krav er op-
fyldt.  Nedenfor følger en kort oversigt over de forskellige krav, som nor-
malt skal være opfyldt.  
 
Krav til ægteskabet: 
 

• Ægteskabet skal kunne anerkendes efter dansk ret.  
• Det må ikke anses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter 

begge parters eget ønske. Er ægteskabet indgået mellem nærtbe-
slægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det, medmindre 
særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler der-
imod, for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters 
eget ønske. 

• Der må ikke være bestemte grunde til at antage, at det afgørende 
formål med ægteskabets indgåelse er at opnå opholdstilladelse. 

 
Krav til ægtefællerne: 
 

• Begge ægtefæller skal være over 24 år. 

• Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større 
end deres samlede tilknytning til et andet land; det såkaldte tilknyt-
ningskrav. Tilknytningskravet stilles ikke, hvis den herboende æg-
tefælle har haft dansk statsborgerskab i mindst 26 år. Det samme 
gælder, hvis den herboende ægtefælle er født og opvokset i Dan-
mark eller er kommet hertil som mindre barn og har haft sin op-
vækst her i landet og har opholdt sig lovligt i Danmark i en i det 
væsentlige sammenhængende periode på mindst 26 år. 

• Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om efter bedste 
evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende 
børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.  

 
Krav til den ansøgende ægtefælle: 
 

• Udlændingen skal bestå en af justitsministeren etableret danskprø-
ve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller 
højere niveau. 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 medde-
lelsen af opholdstilladelsen som ægtefællesammenført. Hvis ud-
lændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, 
kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 
6 måneder. 
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Krav til ægtefællen i Danmark: 

 
• Ægtefællen i Danmark skal have dansk indfødsret, have statsbor-

gerskab i et af de andre nordiske lande, have opholdstilladelse som 
flygtning i Danmark eller have haft tidsubegrænset (permanent) 
opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år. 

• Ægtefællen i Danmark skal bo fast i Danmark.  
• Ægtefællen i Danmark må i en periode på 3 år forud for afgørelsen 

om opholdstilladelse ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv 
socialpolitik eller integrationsloven. Dette omfatter dog ikke hjælp 
i form af enkeltstående 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.  

• Ægtefællen i Danmark skal godtgøre at råde over sin egen bolig af 
rimelig størrelse.  

• Ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed til dækning 
af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om 
aktiv socialpolitik eller integrationsloven til den udenlandske ægte-
fælle. Beløbet udgør 50.000 kr. i 2012-niveau og satsreguleres år-
ligt. 

• Ægtefællen i Danmark må ikke være idømt betinget eller ubetinget 
frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller 
giver mulighed for frihedsberøvelse, ved endelig dom for person-
farlige overgreb mod en ægtefælle eller samlever inden for 10 år 
inden tidspunktet for afgørelsen om ægtefællesammenføring. 

 
Yderligere krav i de tilfælde, hvor ægtefællen i Danmark ikke har dansk 
indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholds-
tilladelse som flygtning:  
 

• Ægtefællen i Danmark må ikke være idømt ubetinget straf af 
mindst 1 år og 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsføl-
ge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en 
lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed. 

• Ægtefællen i Danmark må ikke være idømt ubetinget straf af 
mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 
12 eller 13. 

• Ægtefællen i Danmark må ikke have forfalden gæld til det offentli-
ge, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalin-
gen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr. (102.900 kr. i 
2012-niveau, idet beløbet satsreguleres en gang årligt).  

• Ægtefællen i Danmark må ikke i de sidste 3 år forud for ansøgnin-
gen om opholdstilladelse have modtaget offentlig hjælp efter lov 
om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dette omfatter dog 
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ikke hjælp i form af enkeltstående 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. 

• Ægtefællen i Danmark skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller en 
danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. 

• Ægtefællen i Danmark skal have været under uddannelse, i ordinær 
beskæftigelse eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i 
mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen om op-
holdstilladelse og må fortsat antages at være tilknyttet arbejdsmar-
kedet eller være under uddannelse på tidspunktet, hvor opholdstil-
ladelse vil kunne meddeles. Dette gælder dog ikke, hvis ægtefællen 
i Danmark har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt før-
tidspension. 

 
Øvrige krav: 

 
• Ægtefællen i Danmark skal, såfremt helt særlige grunde taler for 

det, dokumentere at kunne forsørge sin udenlandske ægtefælle, 

• Der må ikke være givet afslag på en ansøgning om familiesammen-
føring til den ansøgende ægtefælles medfølgende barn fordi den 
herboende ægtefælle eller dennes ægtefælle eller samlever er idømt 
frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller 
giver mulighed for frihedsberøvelse, ved endelig dom for person-
farlige overgreb mod mindreårige inden for en periode på 10 år in-
den afgørelsen om ægtefællesammenføring. Dette gælder dog ikke, 
hvis ansøgerens barn kan henvises til at tage ophold hos nærtståen-
de familie i hjemlandet og hensynet til barnets tarv ikke taler der-
imod, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til fami-
liens enhed, i øvrigt taler derimod. 
 

På Udlændingestyrelsens hjemmeside findes uddybende oplysninger om 
betingelserne for ægtefællesammenføring, herunder om muligheder for 
fravigelse af de enkelte betingelser. Oplysningerne findes på 
www.nyidanmark.dk under emneområdet ”Familiesammenføring”. 
 
2. Nyttige kontaktoplysninger 

Udlændingestyrelsen 
Ryesgade 53 
2100 København Ø 
Telefon: 35 36 66 00 
E-mail: us@us.dk 
Hjemmeside: www.nyidanmark.dk 
 
Telefontid: mandag til fredag kl. 9.00-15.00. 
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Man har – foruden muligheden for at kontakte Udlændingestyrelsen skrift-
ligt eller telefonisk – også mulighed for at henvende sig personligt i Ud-
lændingestyrelsens Servicecenter i København. Servicecenterets åbnings-
tider er mandag til fredag kl. 8.30-12.00, torsdag desuden kl. 15.30-17.30. 
 
Denne vejledning er udfærdiget af Justitsministeriet og er gældende fra 
den 1. august 2012. 
 

 

 


