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Hvad kan dette skema bruges til? 
Dette skema bruges til at søge om tilladelse til at 
overnatte uden for udrejsecentret, hvis du har pligt til 
at bo og overnatte på et bestemt indkvarteringssted 
(opholdspligt). 
 
Ansøgningsskemaet skal så vidt muligt være afleveret 
til personalet på udrejsecentret senest 1 uge inden 
starten på det ønskede ophold uden for udrejsecentret. 
I akutte tilfælde, som f.eks. hvor der er opstået et akut 
behov for besøg ved sygdom eller ved andre 
uopsættelige forhold, kan ansøgningsskemaet indgives 
efterfølgende.  
 
Sådan søger du 
Du skal udfylde skemaet og aflevere det til personalet 
på udrejsecentret, som sender det videre til 
Hjemrejsestyrelsen. Det er Hjemrejsestyrelsen, der 
træffer afgørelsen. 
 
Behandling af dine oplysninger 
I forbindelse med din ansøgning vil Hjemrejsestyrelsen 
behandle oplysninger om dig. I folderen ’Oplysning om 
behandling af personoplysninger i forbindelse med 
indkvartering’ kan du læse mere om vores behandling 
af oplysninger og om dine rettigheder. 
 
Folderen fik du udleveret, da du blev indkvarteret på et 
asylcenter. Hvis du har mistet folderen, kan du få 
udleveret en ny på dit asylcenter, eller finde den via 
www.nyidanmark.dk/gdprfolder   
 
Betingelser 
Din afgørelse om opholdspligt betyder, at du skal bo på 
centret og som udgangspunkt overnatte dér. Du må 
således ikke overnatte andre steder uden tilladelse fra 
Hjemrejsestyrelsen. 
 
Som eksempel på, i hvilke tilfælde Hjemrejsestyrelsen 
kan give tilladelse til overnatning udenfor 
udrejsecentret, kan nævnes: 

 

 
• Enkeltstående besøg hos herboende familie 
• Regelmæssigt besøg hos herboende familie i en 

periode på maksimalt 3 måneder (f.eks. 
weekendbesøg hver anden weekend) 

• Alvorlig sygdom i den nærmeste familie 
• Indlæggelse på hospital 
• Besøg hos venner i forbindelse med højtider, 

fødselsdage m.v.  
 
Hjemrejsestyrelsen foretager en konkret og individuel 
vurdering af, om din ansøgning kan imødekommes.  
 
Ophør og konsekvenser 
Tilladelse til ophold uden for udrejsecentret ophører, 
hvis betingelserne herfor ikke længere er til stede. 
 
Såfremt du ikke tager ophold på udrejsecentret efter 
tilladelsens udløb og således overnatter uden for 
udrejsecentret uden Hjemrejsestyrelsens tilladelse, vil 
det - hvis du er berettiget til at modtage kontante 
ydelser - som udgangspunkt have betydning for, om du 
kan modtage kontante ydelser. 
 
Konsekvensen vil desuden være, at Hjemrejsestyrelsen 
anmelder sagen til politiet med henblik på, at der 
indledes en straffesag, jf. hjemrejselovens § 23.  
 
Hvis du vil have hurtigt svar 
Du kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis 
ansøgningen er udfyldt korrekt. Det er derfor meget 
vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde skemaet og 
husker at afgive de oplysninger, som vi skal bruge for 
at behandle ansøgningen. 
 
Hvis du vil vide mere  
Du kan altid kontakte Hjemrejsestyrelsen og få 
vejledning om retningslinjerne for overnatning uden for 
udrejsecentret og om, hvordan du udfylder skemaet (se 
kontaktoplysninger nederst på siden). 
 
 

1. Oplysninger om ansøger                                                  UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                  
 

Når du har læst vejledningen på side 1, skal vi bede dig om at udfylde nedenstående skema. 
 
Jeg søger hermed om tilladelse til at overnatte uden for Udrejsecenter   
 
  Kærshovedgård          
 
  Sjælsmark          
 
  Avnstrup 
          
Ansøgers navn:  

Ansøgning om tilladelse til overnatning uden for 
udrejsecenter   

http://www.nyidanmark.dk/gdprfolder
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PersonID: 
      
 

Evt. telefonnummer: 
      

 
2. Periode og sted                                                              UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                            
 
Der ansøges om tilladelse til at overnatte uden for udrejsecentret i perioden  
 
 
fra den       _____________________ 
 
 
til den       ______________________ 
 

3. Sted og begrundelse                                                          UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                                                                    
 
Jeg ønsker at tage ophold hos: 
 
Personen er min (angivelse af relationen – ægtefælle, familie, ven, andet): 
 
 
Navn:  
      
 
Cpr.nummer: 
      
 

Telefonnummer: 
      

Adresse: 
      
 
By: 
      
 
 

Postnummer: 
      

Begrundelse for ansøgningen (udfyldes af ansøger): 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
4. Ansøgers underskrift                                                       
 

Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst vejledningen og gjort mig bekendt med betingelser og konsekvenser i 
forbindelse med ophold uden for udrejsecentret, herunder at jeg efter tilladelsens udløb igen skal tage ophold på 
udrejsecentret. 
 
Ansøger:  
 
 
 

Dato: 
 

 


