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Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse 
 
Hvad kan dette skema bruges til? 
Du kan bruge dette skema til at søge om, at din 
opholdstilladelse ikke bortfalder, selv om du ønsker at 
opholde dig uden for Færøerne i en længere periode. 
Ophold i Danmark eller Grønland anses for ophold uden for 
Færøerne. Skemaet kan bruges af både børn og voksne. 
 
Hvad vil det sige, at en opholdstilladelse bortfalder? 
Hvis din opholdstilladelse bortfalder, betyder det, at du 
ikke længere har lov til at opholde dig på Færøerne. Du 
kan altså risikere, at du ikke får lov til at vende tilbage til 
Færøerne efter, at du har været ude af landet. 
 
Hvis din opholdstilladelse bortfalder, skal du starte helt 
forfra med at søge om opholdstilladelse på Færøerne efter 
de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet. 
 
Hvordan kan en opholdstilladelse på Færøerne 
bortfalde? 
Din opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis du 
opgiver din bopæl på Færøerne og forlader landet uden at 
have til hensigt at vende tilbage. Dette gælder også 
selvom du har tidsubegrænset opholdstilladelse. 
 
Der er regler for hvor længe, du kan være ude af 
Færøerne uden at miste din opholdstilladelse, hvis du ikke 
opgiver din bopæl. Hvis du har boet lovligt på Færøerne i 
under 2 år, kan du opholde dig uden for Færøerne i op til 6 
måneder. Hvis du har boet lovligt på Færøerne i over 2 år 
med mulighed for varigt ophold, kan du opholde dig uden 
for Færøerne i op til 12 måneder. Hvis du opholder dig 
uden for Færøerne længere end de 6 eller 12 måneder, 
bortfalder din opholdstilladelse automatisk. 
 
Hvad kræves der for at få dispensation? 
For at få dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, 
dvs. for at Udlændingestyrelsen skal beslutte, at du kan 
opholde dig uden for Færøerne i en længere periode uden 
at miste din opholdstilladelse, skal du søge om dette 
inden, du forlader Færøerne. Det er desuden et krav, at 
der er et konkret formål med opholdet i udlandet, fx  
 

• arbejde 
• uddannelse 
• udstationering for en dansk/færøsk myndighed, 

institution, organisation eller virksomhed 
• udstationering for en international institution, 

organisation eller virksomhed, som har domicil i 
Danmark/på Færøerne  

 
Hvad med familiemedlemmer, der har 
opholdstilladelse? 
Hvis du får dispensation fra bortfald af opholdstilladelse, 
kan dispensationen også omfatte din evt. ægtefælle eller 
faste samlever, samt evt. hjemmeboende børn under 18 
år. Dine familiemedlemmer vil i givet fald få en 
dispensation af samme varighed som din. 
 

Hvis din ægtefælle/samlever bliver tilbage på Færøerne, 
og hvis han/hun opholder sig på Færøerne på 
tidsbegrænset opholdstilladelse som familiesammenført 
med dig, kan han/hun risikere at miste sin 
opholdstilladelse 6 måneder efter, at du har forladt 
Færøerne, da samlivskravet så som udgangspunkt ikke 
længere er opfyldt. 
 
Hvor længe kan man få dispensation? 
Der tages i hver enkelt sag stilling til hvor længe, man 
kan få dispensation. Dispensationsperioden vil afhænge 
af flere ting, fx formålet med udlandsopholdet, hvor 
længe du har opholdt dig på Færøerne, og din 
tilknytning til Færøerne. Man kan normalt få 
dispensation i højst 3 år. Hvis du ikke ønsker at vende 
tilbage inden for dispensationsperioden, kan du dog 
søge om forlængelse af perioden. Til dette formål skal 
du bruge ansøgningsskema FO/BF1. 
 
Hvis du ikke vender tilbage til Færøerne inden dispensa-
tionsperioden udløber, bortfalder opholdstilladelsen, og 
du skal starte forfra med at ansøge om opholdstilladelse 
på Færøerne. 
 
Sådan gør du 
1. Udfyld skemaet og underskriv i pkt. 7 (følg 

anvisningerne i skemaet) 
2. Vedlæg de nødvendige dokumenter (se afsnittet 

nedenfor) 
3. Ansøgningen kan sendes til Udlændingestyrelsen 

eller indgives til politiet. Hvis du opholder dig i 
Danmark, kan ansøgningen indgives til det lokale 
politi eller til Borgerservice i Udlændingestyrelsen 

 
Hvilke dokumenter vedlægges ansøgningen? 
• Kopi af dit pas (alle sider, også blanke sider og 

forside) 
• Dokumentation for formål med opholdet i udlandet, 

fx ansættelseskontrakt eller bekræftelse fra 
arbejdsgiver/uddannelsesinstitution 

 
Hvis du vil vide mere  
Du kan få flere oplysninger om reglerne for ophold uden 
for Færøerne på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan 
du også få yderligere information om 
sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte 
Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og 
om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores 
kontaktoplysninger på www.nyidanmark.dk/kontakt-us. 
 
 

 

Hvis du vil have hurtigt svar 
Du kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis 
ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nød-
vendige dokumenter og oplysninger. 
 
Det er derfor meget vigtigt, at du er omhyggelig med 
at udfylde skemaet og husker at vedlægge alle nød-
vendige dokumenter og oplysninger. 
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Forbeholdt myndighederne       
Modtaget dato 
      

Modtaget af (navn) 
      

Myndighed (stempel) 
 
 
 

Udl. nr.  
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Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse 
(voksne) 
 

1. Ansøger                                                                                UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 

Efternavn  
      
 

Udl.nr.   
      

Fornavn(e)     
      
 
Nationalitet 
      

Fødselsdato 
      

Har du medfølgende familiemedlemmer (ægtefælle/samlever eller børn under 18), der ikke er danske statsborgere, 
som skal opholde sig uden for Færøerne sammen med dig?                       Ja                 Nej 
 
Hvis ja, anfør navn og fødselsdato på hvert familiemedlem nedenfor. 
 
Navn 
      

Fødselsdato  
      

Navn 
      

Fødselsdato  
      

Navn 
      

Fødselsdato  
      

Navn 
      

Fødselsdato  
      

2. Formål med udlandsophold                                              UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Hvad er formålet med dit ophold i udlandet? 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlæg dokumentation for hele den periode du søger dispensation for, fx ansættelseskontrakt eller bekræftelse fra 
arbejdsgiver/uddannelsesinstitution 
 

3. Udrejsedato og udlandsopholdets varighed                       UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Hvilken dato planlægger du at forlade Færøerne? 
      
 
Hvor længe ønsker du at opholde dig i udlandet? 
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4. Din bolig på Færøerne                      UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Beholder du din bolig på Færøerne under dit udlandsophold? 
   Ja                 Nej 
 
Hvis nej, opsiger/sælger du den? 
   Ja                 Nej 
 
Andet:       
 
 

5. Kontaktadresse på Færøerne                                           UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Angiv adresse, hvor du kan kontaktes  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Evt. c/o navn: 
      

E-mail: 
      

Telefonnr.: 
      

Mobilnr.: 
      

6. Ansøgers evt. bemærkninger                                  UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Er der andet, du gerne vil have tilføjet, som du mener kan have betydning for vurderingen af din ansøgning?  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlæg evt. dokumentation. 
 

 
7. Erklæringer på tro og love                                                 
 

A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte 
Jeg erklærer hermed på tro og love efter § 161 i den danske straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 24. juni 1939 
med senere anordningsændringer og § 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af 
udlændingeloven, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. 
 
Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: 
•  Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år 
•  Jeg skal erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske op- 

lysninger 
•  Min opholdstilladelse kan blive inddraget efter § 19 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001. 
 
B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger 
Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine 
private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning, jf. forvaltningslovens §§ 28-29, jf. 
anordning nr. 1144 af 22. december 1993 om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne, som ændret ved 
anordning nr. 119 af 2. marts 1999. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller 
udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. 
 
Det gælder fx oplysninger om: 
•  Eventuelle straffesager mod mig 
•  Min familie 
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•  De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed 
 
Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af 
Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. 
 
C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske 
efterretningstjenester og til anklagemyndigheden  
De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan i visse tilfælde efter en 
konkret vurdering blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til anklagemyndigheden, jf. 
forvaltningslovens § 28, stk. 2, nr. 3, jf. jf. anordning nr. 1144 af 22. december 1993. 
 
Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod 
dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark/Færøerne. 
 
D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale færøske myndigheder 
De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til det færøske landsstyre eller til politiet 
på Færøerne, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 3, jf. anordning nr. 1144 af 22. december 1993. 
 
Det gælder fx oplysninger om: 
• Grundlaget for din opholdstilladelse  
• Eventuelle betingelser for din opholdstilladelse, der er gjort undtagelse fra 
 
Politiet vil blive informeret, hvis  
• din opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, 
• det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller 
• din opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. 
 
E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold 
De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret 
i udlændingeregistret. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat 
ophold i Færøerne.  
 
Udlændingeregistret er et edb-register, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for.  
 
Oplysningerne i udlændingeregistret vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold 
på Færøerne. Politiet (sagsoplysning eller kontrol) og Udlændinge- og Integrationsministeriet (klagebehandling) vil 
have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingeregistret.  
 
Andre relevante myndigheder eller organisationer vil eventuelt modtage oplysninger om dig fra udlændingeregistret, 
såfremt de har brug for oplysningerne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold på Færøerne. 
 
Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse på 
Færøerne, jf. § 40 i anordning nr. 182 af 22. marts 2001. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at 
blive straffet med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, og du risikerer ikke at få opholdstilladelse. Du har ret til at få 
indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i Udlændingeregistret, jf. den danske lov nr. 294 af 8. juni 1978 om 
offentlige myndigheders registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Farimagsvej 51A, 4700 
Næstved. 
 
F.  Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret  
Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af 
Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når du (ansøger) 
eventuelt har fået en tilladelse.  
 
Kontrollen kan foregå ved henvendelse til andre myndigheder. 
 
Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 
 

 
8. Underskrift – ansøger                                        
Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6 
Dato og sted  
      
 

Underskrift 
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Har du husket det hele?                                                                          
 

Hvis ansøgningen er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter og oplysninger, kan Udlændingestyrelsen 
behandle sagen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at du - inden ansøgningen indgives - kontrollerer, at skemaet er 
udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter.  
 
Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, ansøgningen indgives. 
 

 
Tjekliste  
Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende dokumentation (sæt gerne kryds):  
 

 Kopi af dit pas (alle sider, også blanke sider og forside) 
 

 Dokumentation for formål med udlandsopholdet, fx jobkontrakt, brev fra arbejdsgiver, brev fra 
uddannelsesinstitution 
 
Det er også vigtigt, at du har  
 

 besvaret alle relevante spørgsmål, og har  
 

 underskrevet og dateret ansøgningen under pkt. 7. 
 

 


