
Bilag 1: Skærpelse af de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, der stilles som krav for 
ægtefællesammenføring for herboende indvandrere 
  

Grundlæggende betingelser for permanent opholdstilladelse 
Efter de gældende regler skal en udlænding for at opnå permanent opholdstilladelse opfylde 9 grundlæggende betingelser og 2 af 4 supplerende betingelser.  

 De gældende betingelser for permanent 

opholdstilladelse 

  
 

De gældende overførte betingelser i 

ægtefællesammenføringsreglerne 
De overførte betingelser stilles kun over for 
herboende indvandrere, der søger om 
ægtefællesammenføring.  

Ændring af de overførte betingelser i 
ægtefællesammenføringsreglerne 

Opholdskrav Udlændingen skal have haft lovligt ophold i DK i 
mindst 8 år. 
  

- Som hidtil overføres opholdskravet for 
permanent opholdstilladelse ikke til 
ægtefællesammenføringsreglerne. 

Vandelskrav (alm.) Udlændingen må ikke være idømt ubetinget straf af 
mindst 6 måneders fængsel. 

Den herboende må ikke være idømt ubetinget 
straf af mindst 1 år og 6 måneders fængsel. 
 

Vandelskravet skærpes til ubetinget straf af 
mindst 6 måneders fængsel, mod i dag ubetinget 
straf af mindst 1 år og 6 måneders fængsel. 

Vandelskrav (sp.) Udlændingen må ikke være idømt ubetinget straf af 
mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af 
straffelovens kapitel 12 eller 13 eller §§ 210, 216, 
222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 244-246. 
 
Straffelovens §§ 210, 216, 222-224, § 225, jf. § 216, 
eller §§ 244-246 omfatter visse forbrydelser i 
familieforhold, seksualforbrydelser og 
voldsforbrydelser. 

Den herboende må ikke være idømt ubetinget 
straf af mindst 60 dages fængsel for 
overtrædelse af straffelovens kapitel 12 
(forbrydelser mod statens selvstændighed og 
sikkerhed) eller 13 (forbrydelser mod 
statsforfatningen og de øverste 
statsmyndigheder, terrorisme m.v). 

Vandelskravet udvides til at omfatte 
overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 
eller §§ 210, 216, 222-224, § 225, jf. § 216, eller 
§§ 244-246, mod i dag kun kapitel 12 og 13. 
 
Vandelskravet udvides således til også at omfatte 
visse forbrydelser i familieforhold, 
seksualforbrydelser og voldsforbrydelser. 

Ej gæld til det 

offentlige  

Udlændingen må ikke have forfalden gæld til det 
offentlige, medmindre der er givet henstand med 
hensyn til tilbagebetalingen af gælden, og gælden 
ikke overstiger 100.000 kr. 

Den herboende må ikke have forfalden gæld til 
det offentlige, medmindre der er givet henstand 
med hensyn til tilbagebetalingen af gælden og 
gælden ikke overstiger 100.000 kr. 
 

Allerede sammenfaldende. 

Selvforsørgelseskrav Udlændingen må ikke i de sidste 4 år forud for 
indgivelsen af ansøgning om permanent 
opholdstilladelse, og indtil udlændingen vil kunne 
meddeles permanent opholdstilladelse, modtage 
offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller 
integrationsloven. 

Den herboende må ikke i de sidste 3 år forud for 
ansøgningen om opholdstilladelse have 
modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv 
socialpolitik eller integrationsloven. 
 

Selvforsørgelseskravet skærpes, så herboende 
ikke må have modtaget visse offentlige ydelser i 
de sidste 4 år, mod i dag 3 år. 

Erklæring Udlændingen skal underskrive en erklæring om 
integration og aktivt medborgerskab i det danske 
samfund. 

- Der indføres krav om, at herboende skal 
underskrive en erklæring om integration og 
aktivt medborgerskab i det danske samfund. 

Danskkrav Udlændingen (den herboende) skal bestå Prøve i 
Dansk 2. 

Den herboende skal bestå Prøve i Dansk 1. Overflødigt at skærpe i lyset af det nye 
integrationskrav, som stiller krav om bestået 
Prøve i Dansk 3. 
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 De gældende betingelser for permanent 

opholdstilladelse 

  
 

De gældende overførte betingelser i 

ægtefællesammenføringsreglerne 
De overførte betingelser stilles kun over for 
herboende indvandrere, der søger om 
ægtefællesammenføring.  

Ændring af de overførte betingelser i 

ægtefællesammenføringsreglerne 

Beskæftigelseskrav  Udlændingen skal have været i ordinær 
fultidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden 
for de sidste 4 år forud for meddelelsen af permanent 
opholdstilladelse. 

Den herboende skal have været under 
uddannelse eller i ordinær beskæftigelse eller 
udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i 
mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for 
ansøgningen om opholdstilladelse. 
 

Beskæftigelseskravet skærpes, dels så kravet 
ikke længere kan opfyldes med uddannelse, og 
dels så ordinær fultidsbeskæftigelse eller 
selvstændig erhvervsvirksomhed skal være 
udøvet i mindst 3 år og 6 måneder inden for de 
sidste 4 år, mod i dag mindst 3 år inden for de 
sidste 5 år. 

Aktuel tilknytning til 

arbejdsmarkedet 

Udlændingen må antages at være tilknyttet 
arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor permanent 
opholdstilladelse vil kunne meddeles. 

Den herboende må fortsat antages at være 
tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under 
uddannelse på tidspunktet, hvor 
opholdstilladelse vil kunne meddeles. 
 

Konsekvensrettes, så uddannelse udgår. 
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Supplerende integrationsrelevante betingelser for permanent opholdstilladelse 

Udlændingen skal opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse.  

Opfylder udlændingen alle 4 supplerende betingelser, kan udlændingen opnå permanent opholdstilladelse efter 4 års – mod normalt 8 års – lovligt ophold. 

 De gældende betingelser for permanent 

opholdstilladelse 

De gældende overførte betingelser i 
ægtefællesammenføringsreglerne 

De overførte betingelser stilles kun over 

for herboende indvandrere, der søger 

om ægtefællesammenføring. 

Ændring af de overførte betingelser 

Aktivt medborgerskab Udlændingen skal bestå en medborgerskabsprøve eller 
have udvist aktivt medborgerskab her i landet gennem 
mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v. 

- Kravet om aktivt medborgerskab overføres, så den 
herboende person skal bestå en 
medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt 
medborgerskab her i landet gennem mindst 1 års 
deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v. 

Skærpet 

beskæftigelseskrav 

Udlændingen skal have haft ordinær 
fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år 
og 6 måneder forud for meddelelsen af permanent 
opholdstilladelse. 

- Det skærpede beskæftigelseskrav overføres, så den 
herboende person skal have haft ordinær 
fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 
4 år og 6 måneder forud for meddelelsen af 
opholdstilladelse som ægtefællesammenført. 

Indkomstkrav Udlændingen skal have haft en årlig skattepligtig 
indkomst på gennemsnitligt 270.000 kr. (2016-niveau) 
de sidste 2 år forud for det tidspunkt, hvor permanent 
opholdstilladelse vil kunne meddeles. 

- Indkomstkravet overføres, så udlændingen skal have 
haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 
270.000 kr. (2016-niveau) de sidste 2 år forud for det 
tidspunkt, hvor opholdstilladelse som 
ægtefællesammenført vil kunne meddeles.  

Skærpet danskkrav  Udlændingen skal bestå Prøve i Dansk 3. - Det skærpede danskkrav overføres ikke, da kravet 
om Prøve i Dansk 3 indgår som en (ufravigelig) 
betingelse i det nye integrationskrav. 
 
Som konsekvens heraf skal den herboende person 
opfylde 1 ud af de 3 ovennævnte (tilbageværende) 
krav. 

 


