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Notat om tidsmæssig sammenhæng mellem en dansk statsborgers tilbagevenden til 

Danmark og ansøgning om ophold som familiemedlem til den danske statsborger ef-

ter EU-retten 

 

Det fremgår af meddelelsen til Udlændingeservice af 2. oktober 2008 om ændringer af EU-

opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v., at hvis et familie-

medlem til en dansk statsborger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed i et andet 

EU/EØS-land, først søger om familiesammenføring efter EU-retten på et senere tidspunkt 

end tidspunktet for den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, skal der foretages 

en konkret vurdering af, om familiemedlemmets ansøgning er indgivet i naturlig forlængelse 

af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark.  

 

Det fremgår endvidere af meddelelsen, at der ved vurderingen heraf skal lægges vægt på 

baggrunden for den tidsmæssige forskel mellem den danske statsborgers tilbagevenden og 

ansøgningen, herunder om familiemedlemmet af særlige arbejds- eller uddannelsesmæssi-

ge grunde har udskudt ansøgningen samt varigheden af den tidsmæssige forskel. 

 

Det skal understreges, at de nævnte grunde til udskydelsen af indgivelsen af ansøgningen 

ikke er udtømmende. Der vil således kunne lægges vægt på andre grunde til udskydelsen af 

indgivelsen af ansøgningen, f.eks. sygdom. 

 

Det skal fremhæves, at reglerne om ophold for familiemedlemmer til en dansk statsborger, 

der har udøvet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, ikke kan anvendes, hvis 

familieforholdet først opstår efter, at den danske statsborger er vendt tilbage til Danmark. 

Dette gælder for alle familiemedlemmer, således også eventuelle børn. Indgår den danske 

statsborger således f.eks. ægteskab eller etablerer et fast samlivsforhold efter sin tilbage-

venden, vil ægtefællen/samleveren ikke kunne benytte EU-reglerne om ophold på baggrund 

af den danske statsborgers tidligere udøvelse af fri bevægelighed. 

 

Endvidere er det en forudsætning, at den danske statsborger og familiemedlemmet/ansøge-

ren har haft et reelt samliv i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har udnyttet sin 

ret til fri bevægelighed. Kravet indebærer, at familiemedlemmet/ansøgeren har haft et ophold 

i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed. Det 

bemærkes, at det er en betingelse, at familiemedlemmets/ansøgerens ophold i EU/EØS-lan-

det finder sted under den periode, hvor den danske statsborger udnytter sin ret til fri bevæ-

gelighed. Der kan ikke stilles krav om, at familiemedlemmets/ansøgerens ophold i EU/EØS-

landet har været lovligt. 
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Der kan ikke opstilles en fast tidsgrænse for betydningen af den tidsmæssige forskel mellem 

den danske statsborgers tilbagevenden og indgivelsen af ansøgningen. Det beror på en kon-

kret vurdering, hvor de elementer, der er nævnt i meddelelsen til Udlændingeservice, skal 

indgå. 

 

Som et eksempel kan nævnes, at en ansøgning fra et familiemedlem til en dansk statsbor-

ger, der indgives et par måneder efter den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, 

vil kunne betragtes som indgivet i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbage-

venden, hvis udsættelsen af indgivelsen af ansøgningen skyldes arbejdsmæssige forhold, 

uddannelse eller sygdom. 

 

Omvendt gælder det, at ansøgningen ikke vil skulle betragtes som indgivet i naturlig forlæn-

gelse, hvis ansøgningen er indgivet flere måneder efter den danske statsborgers tilbageven-

den til Danmark, og årsagen til udsættelsen af ansøgningen har været et generelt ønske om 

at forblive i hjemlandet i en længere periode, f.eks. for at arbejde eller være sammen med 

familiemedlemmer. 

 

Skyldes udsættelsen af indgivelsen af ansøgningen, at ansøgeren har haft en forpligtelse til 

at opfylde en specifik ansættelseskontrakt, vil indgivelsen dog kunne betragtes som indgivet 

i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, uanset at dette 

først sker efter flere måneder. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis ansøgeren har været 

ansat som ingeniør med særlige kvalifikationer til at bistå med at opføre en bygning, og hvor 

opførelsen først er afsluttet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen. 

 

Det skal understreges, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret og individuel 

vurdering af alle omstændigheder i sagen, og at de tilfælde, der er nævnt ovenfor, alene skal 

betragtes som eksempler. 

 

I tilfælde, hvor familiemedlemmet er indrejst i Danmark samtidig med eller i naturlig forlæn-

gelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, men først senere indgiver en 

ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne, stilles der ikke krav om, at ansøgnin-

gen er indgivet i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden, hvis den på-

gældende i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne opnå familiesammenføring efter EU-

reglerne til den danske statsborger. 

 

Det vil være en betingelse, at familiemedlemmet er indrejst i Danmark med henblik på at ud-

øve et familieliv med den danske statsborger, og at familiemedlemmet i øvrigt ville kunne 

have opnået familiesammenføring til den danske statsborger efter EU-reglerne, såfremt den 

pågældende havde indgivet ansøgningen i naturlig forlængelse af den danske statsborgers 

tilbagevenden. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren i hele perioden frem til indgi-

velsen af ansøgningen har opfyldt disse betingelser. 

 

Ved vurderingen af sådanne sager er det således afgørende, at familiemedlemmet i hele pe-

rioden har opfyldt betingelserne for at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne til den 

danske statsborger, men blot ikke har ansøgt herom. I sådanne tilfælde har familiemedlem-
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met en opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, uanset at den pågældende først senere sø-

ger om et egentligt opholdskort. 

 

I de tilfælde, hvor ansøgningen ikke indgives i forbindelse med indrejsen, påhviler det ansø-

geren at godtgøre, at indrejsen skete samtidig med eller i naturlig forlængelse af den danske 

statsborgers tilbagevenden til Danmark, og at ansøgeren i hele perioden har opfyldt betin-

gelserne for at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne til den danske statsborger, her-

under at den pågældende har opholdt sig i Danmark sammen med den danske statsborger. 

Dette kan f.eks. dokumenteres ved fremlæggelse af billet, ændring af folkeregisteradresse, 

huslejekvitteringer m.v. 

 

 


