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Hvem kan søge om et EU-opholdsbevis
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- Alle EU-landes statsborgere

- Derudover er der EØS lande, der har en særlig aftale med EU: 
Norge, Island, Liechtenstein

- Schweiz har en bilateral aftale med EU, og deres statsborgere 
er derfor også omfattet

- Nordiske statsborgere er undtaget fra opholdstilladelse i 
Danmark



Hvem kan ikke søge om et EU-
opholdsbevis
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- Borgere der har opholdstilladelse i et andet EU-land, men som 
ikke selv er EU-borgere

- British Nationals Overseas

- Borgere fra f.eks. de baltiske lande med Alien’s Passport



Ophold i Danmark
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Statsforvaltningen er en konstaterende myndighed, dvs. EU-
borgeren skal ikke have en tilladelse til at være i Danmark.

Opholdsdokumentet giver adgang til at søge om CPR-
registrering ved kommunen.

Der skal søges om opholdsbevis, hvis eleven skal opholde sig i 
Danmark i mere end tre måneder.



Ophold på tilstrækkelig midler
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Statsforvaltningen kan ikke behandle ansøgninger fra 
højskoleelever som om de er studerende, da betegnelsen 
studerende alene omfatter de der læser på et niveau over 
gymnasiet, dvs. universiteter, erhvervsskoler, 
professionshøjskoler mv.

Opholdsbevis for højskoleelever behandles efter EU-
opholdsbekendtgørelsens § 6 om tilstrækkelige midler.

- Det betyder, at vi antager, at højskoleopholdet er betalt, og at 
eleven alene har udgifter til personlige fornødenheder.



Sådan søges der om opholdsbevis
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Ansøgning indgives på ansøgningsskema OD1

- skemaet findes på Statsforvaltningens hjemmeside

Ansøgningen skal afleveres ved personligt fremmøde i en af 
Statsforvaltningens afdelinger

Der skal desuden medbringes:

Et stk. pasfoto

Pas/ID-kort



Dokumentationskrav
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Eleven skal medbringe følgende dokumentation:

Optagelsesbrev fra højskolen hvoraf det fremgår i hvilken 
periode eleven skal gå på højskolen.

Dokumentation for at eleven har lommepenge til rådighed –
udskrift fra deres bankkonto der viser, at eleven har mindst 
hvad der svarer til 100 €- 1000 kr. pr. måned i lommepenge. 
Bankudskriften må ikke være ældre end 14 dage.

- Såfremt eleven forsørges af en anden, skal der vedlægges en 
notarpåtegnet erklæring om forsørgelse fra forsørgeren med 
samt dokumentation for forsørgerens midler – indtægt eller 
opsparing.



Hvis eleven er under 18 år
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Fødselsattest – hvis attesten er udstedet udenfor Europa, USA, 
Canada, Tyrkiet, Australien og New Zealand, skal den være 
påført en apostille eller være legaliseret. Attesten og 
påtegningenerne skal ligeledes være oversat såfremt attesten 
ikke er på hovedsprogene.

Hvis attesten er fra et af disse europæiske lande, skal den dog 
påtegnes:

Albanien, Armenien, Azerbajdzhan, Belarus, Bosnien-
Hercegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizstan, Kosovo, Rusland, 
Tadjikistan, Ukraine og Uzbekistan. 

Hvis man er i tvivl om hvilken påtegning attesten skal have, 
findes information på Udenrigsministeriets hjemmeside.



Hvis eleven er under 18 år - fortsat
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Skriftligt samtykke fra forældremyndighedsindehaverne/-
haveren

Samtykket skal være specifikt og notarpåtegnet, såfremt 
forældrene ikke fremmøder.

Såfremt der ikke er samtykke fra begge forældre, skal der 
foreligge dokumentation for, hvem der har 
forældremyndigheden.
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Ansøgning  om EU-opholdsbevis kan indgives i afdelingerne i 
Aabenraa, Aalborg, Aarhus, København, Odense og Rønne

x

x

x
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Registreringsbevis (fiktivt)
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http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4557


Tilmelding til CPR
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Eleven skal selv medbringe registreringsbeviset til kommunen 
for at blive tilmeldt CPR og få tildelt et personnummer.
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Lidt praktisk

information



Telefonisk vejledning

Statsforvaltningen vejleder telefonisk om ophold for EU-borgere – både generelle 
forespørgsler og i konkrete sager

Mandag 9-15

Tirsdag, onsdag og fredag 9-15

Torsdag 12-15

Tlf. 72 56 70 36

OBS: Vi kan ikke (uden fuldmagt) give sagsrelaterede oplysninger til andre end 
ansøgeren selv

Desuden findes der information på flere sprog på hjemmesiden

www.statsforvaltningen.dk
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Efter 29. marts 2019 - Brexit

Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, ser det ud til at folketinget vil 
indføre en overgangsordning for de britiske statsborgere, der allerede bor i Danmark.

Sådan som det ser ud nu, vil elever, der har fået et opholdsbevis inden den 29. marts 
2019 kunne beholde det.

Som det ser ud pt. skal britiske statsborgere efter den 29. marts 2019 formentlig søge 
om ophold hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) efter 
udlændingelovens regler.
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Efter 1. april 2019

Den 1. april 2019 bliver Statsforvaltningen nedlagt. EU-området overføres til SIRI, 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I København flytter SIRI i juni 
til Carl Jacobsens Vej i Valby. Indtil flytningen vil EU-området forblive på Ellebjergvej.

I resten af landet vil det efter 1. april 2019 fortsat være muligt at indgive ansøgning i 
de byer, hvor Statsforvaltningen i dag er repræsenteret, dvs. Aabenraa, Aalborg, 
Aarhus og Odense, dog ikke i Rønne.

Højskoleeleverne skal efter den 1. april 2019 indgive ansøgning til Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration, som overtager opgaven med at lave 
opholdsdokumenter til EU-borgerne.

Opholdsdokumenterne vil fortsat blive givet efter EU-opholdsbekendtgørelsens 
bestemmelser.
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Tak for i dag

Links
Efter 1. april 2019 vil information om ophold for alle udlændinge findes her:
https://nyidanmark.dk/
Man kan læse mere om Brexit på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her:
http://uim.dk/
Information vedrørende attester hos Ankestyrelsen:
http://ast.dk
Oplysninger om apostillepåtegning findes på Haagerkonventionens hjemmeside:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
Oplysninger om legalisering på Udenrigsministeriets hjemmeside:
http://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/

https://nyidanmark.dk/
http://uim.dk/
http://ast.dk/
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
http://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/

