
FAKTAARK – ASYLSAGSBEHANDLINGSPROCESSEN 

Når en asylansøger indrejser i Danmark, skal asylansøgerens ansøgning om asyl behandles ved en række 

forskellige myndigheder, inden asylansøgeren enten får afslag på asyl eller en opholdstilladelse og overgår 

til integration i kommunerne, jf. figur 1.  

Figur 1: Asylsagsbehandlingsprocessen 

 

 

 

 

 

Politiet – Asylsagsbehandlingsprocessen indledes med, at politiet optager fingeraftryk og gennemfører et 

Dublin-tjek1 mv. af den nyankomne asylansøger. Hvis den pågældende asylansøger ikke allerede er 

registreret i et andet EU-land, overgår asylansøgningen til videre behandling i Udlændingestyrelsen.  

Udlændingestyrelsen – Sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen indledes med en oplysnings- og 

motivsamtale med den nyankomne asylansøger, hvor generel information om asylansøgeren, herunder 

nationalitet, rejserute, familieforhold mv. afdækkes.  

En del asylsager afgøres i umiddelbar forlængelse af den indledende oplysnings- og motivsamtale, mens 

andre asylsager gennemgår yderligere sagsbehandling i den udvidede asylsagsbehandlingsfase, hvor 

asylansøgerens asylmotiv belyses mere dybdegående.  

Asylsagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen slutter i det øjeblik, hvor Udlændingestyrelsen træffer en 

afgørelse om, at asylansøgeren enten får en tilladelse eller et afslag på asyl.  

Flygtningenævnet – De asylansøgere, der får afslag på deres asylansøgning i Udlændingestyrelsen, får 

automatisk behandlet deres sag i Flygtningenævnet. Asylansøgerne får i forbindelse med, at deres sag skal 

behandles i Flygtningenævnet beskikket en advokat. Flygtningenævnet kan enten stadfæste 

Udlændingestyrelsens afgørelse eller give asylansøgeren en opholdstilladelse. 

                                                           
1
 I EU har man vedtaget Dublin-forordningen, der bestemmer, hvor en asylansøgning, som indgives i et EU-land, skal behandles. Reglen er, at man 

kun kan få behandlet sin asylansøgning i ét EU-land. Det undersøges derfor, om ansøgeren allerede har været i kontakt med 

udlændingemyndighederne i et eller flere af de andre EU-lande. 
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Tilladelse på en asylansøgning – Får en asylansøger opholdstilladelse, overgår vedkommende til 

integration i en kommune.  

Afslag på en asylansøgning – Modtager en asylansøger et endeligt afslag, skal asylansøgeren som 

udgangspunkt udrejse inden 15 dage. Udrejser udlændingen ikke, opholder udlændingen sig ulovligt i 

Danmark. Udlændingen er herefter i udsendelsesposition, og politiet skal sørge for, at udlændingen 

udrejser eller udsendes. Der henvises i øvrigt til særskilt faktaark om udsendelse. 

 

 


