
Erklæring efter ægteskabslovens § 11 b om kendskab til udlændingelovens 
regler om ægtefællesammenføring  
  
Efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en 
udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere 
varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år, der a) har dansk indfødsret, b) har 
statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, c) har opholdstilladelse som flygtning efter 
udlændingeloven §§ 7, stk. 1 eller 2, eller 8, d) har haft op- holdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de 
sidste 3 år, eller e) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år.  
  
Ægtefællesammenføring er normalt betinget af, at følgende betingelser alle er opfyldt:  
  
 • Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i    

ansøgerens og eventuelle medfølgende uden- landske børns danskuddannelse og integration i 
det danske samfund.i  

  
 • Ægtefællesammenføring kan, såfremt helt særlige grunde taler der- for, betinges af, at den 

herboende ægtefælle dokumenterer at kunne forsørge ansøgeren.ii  
  
 • Den herboende ægtefælle skal stille økonomisk sikkerhed til dæk- ning af eventuelle fremtidige 

offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren.iii 
Beløbet satsreguleres og udgør pr. 1. januar 2017 54.289,48 kr.  

  
 • Den herboende ægtefælle må i en periode på 3 år forud for afgørel- sen om opholdstilladelse 

ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.iv Dette omfatter 
dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er 
direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder 
i stedet herfor.  

  
 • Den herboende ægtefælle skal godtgøre at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.v 
  
 • Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal, medmindre ganske særlige grunde, 

herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, være større end deres samlede tilknytning 
til et andet land.vi  

  
 • Det må ikke anses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske.vii Er 

ægteskabet indgået mellem nærtbe- slægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det, 
medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, for tvivlsomt, 
om ægteskabet er indgået efter begge parters eget øn- ske.viii  

  
 • Den herboende ægtefælle må ikke inden for en periode på 10 år in- den tidspunktet for 

afgørelsen om ægtefællesammenføring ved ende- lig dom være idømt betinget eller ubetinget 
frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for fri- 
hedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod en ægtefælle eller samlever.ix  



 • Der må ikke være givet afslag på en ansøgning om familiesammen- føring til ansøgerens 
medfølgende barn, fordi den herboende ægte- fælle inden for en periode på 10 år inden 
tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller 
anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for 
personfarlige overgreb mod mindreårige børn.x Dette gælder dog ikke, hvis ansøgerens 
barn kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet til 
barnets tarv ikke taler derimod, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til 
familiens enhed, i øvrigt taler derimod.xi 

  
Hvis den herboende ægtefælle ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske 
lande eller opholdstilladelse som flygtning, er ægtefæl- lesammenføring normalt også betinget af, at 
følgende betingelser alle er opfyldt:xii  
  
 • Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 1 år og 6 måneders 

fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for 
frihedsberøvelse, for en lov- overtrædelse, der ville have medført en straf af denne 
varighed.xiii 

  
 • Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel 

for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13.xiv  
  
 • Den herboende ægtefælle må ikke have forfalden gæld til det offent- lige, medmindre der er 

givet henstand med hensyn til tilbagebetalin- gen af gælden og gælden ikke overstiger 
100.000 kr. (111.727,75 kr. i 2017-niveau, idet beløbet satsreguleres en gang årligt). xv  

  
 • Den herboende ægtefælle må ikke i de sidste 3 år forud for ansøg- ningen om 

opholdstilladelse have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller 
integrationsloven.xvi Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre 
beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må 
sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. 

  
 • Den herboende ægtefælle har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller 
højere niveau.xvii  

  
 • Den herboende ægtefælle har været under uddannelse, i ordinær be- skæftigelse eller 

udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for 
ansøgningen om opholdstilladel- se og må fortsat antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet 
eller væ- re under uddannelse på tidspunktet, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles.xviii  

  
Ægtefællesammenføring betinges normalt af, at udlændingen består en af udlændinge- og 
integrationsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et 
tilsvarende eller højere niveau.xix Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for 
udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse  
her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Hvis 
udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 
måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter 
ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald. 



Ægtefællesammenføring er altid betinget af, at følgende betingelse er op- fyldt: 
  
 • Der må ikke være bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets 

indgåelse er at opnå opholdstilladelse.xx  
  
Undertegnede erklærer hermed, at vi begge er bekendt med ovennævnte bestemmelser i 
udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30, om æg- tefællesammenføring, jf. § 11 b i lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning. 
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i Jf. udlændingelovens § 9, stk. 2,  
ii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 3, 2. pkt.  
iii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt.  
iv Jf. udlændingelovens § 9, stk. 5, 1. pkt.  
v Jf. udlændingelovens § 9, stk. 6.  
vi Jf. udlændingelovens § 9, stk. 7, 1. pkt.  
vii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 1. pkt.  
viii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 2. pkt.  
ix Jf. udlændingelovens § 9, stk. 10.  
x Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 1. pkt.  
xi Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 2. pkt.  
xii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1-6. Efter udlændingelovens § 9, stk. 13, 
anses betingelserne i stk.12, nr. 1-6, for opfyldt, hvis den herboende person er 
meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, eller efter § 11, stk. 12 og 
13 eller 16. Har den herboende person nået folkepensionsalderen eller fået tildelt 
førtidspension, anses betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt, jf. udlændingelovens § 
9, stk. 14, 1. pkt. Hvis en herboende person over 18 år har opnået tidsubegrænset op- 
holdstilladelse på baggrund af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, anses 
betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt på tilsvarende vilkår, som den herboende efter 
§ 11, stk. 13, ville kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 
§ 9, stk. 14, 2. pkt.  
xiii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1.  
xiv Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 2.  
xv Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3.  
xvi Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 4.  
xvii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 5.  
xviii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 6.  
xix Jf. udlændingelovens § 9, stk. 30.  
xx Jf. udlændingelovens § 9, stk. 9. 



"I tilfælde, hvor en af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske 
lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og  
hvor den anden part har indfødsret, et sådant statsborgerskab eller en sådan opholdstilladel- se, må 
ægteskab ikke indgås, uden at hver af parterne har afgivet erklæring om at være bekendt med 
bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30. Det gælder dog ikke, når den 
herboende enten er EU/EØS-statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 4, 
eller er schweizisk statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 5."  
  
Denne erklæring er udfærdiget af Udlændinge- og Integrationsministeriet og er gældende fra 1. 
december 2017.

§ 11 b i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
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Erklæring efter ægteskabslovens § 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring 
 
Efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a-e, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år, der a) har dansk indfødsret, b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, c) har opholdstilladelse som flygtning efter udlændingeloven §§ 7, stk. 1 eller 2, eller 8, d) har haft op- holdstilladelse efter § 7, stk. 3, i mere end de sidste 3 år, eller e) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år. 
 
Ægtefællesammenføring er normalt betinget af, at følgende betingelser alle er opfyldt: 
 
Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i                     ansøgerens og eventuelle medfølgende uden- landske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund.i  
Ægtefællesammenføring kan, såfremt helt særlige grunde taler der- for, betinges af, at den herboende ægtefælle dokumenterer at kunne forsørge ansøgeren.ii  
Den herboende ægtefælle skal stille økonomisk sikkerhed til dæk- ning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til ansøgeren.iii Beløbet satsreguleres og udgør pr. 1. januar 2017 54.289,48 kr.  
Den herboende ægtefælle må i en periode på 3 år forud for afgørel- sen om opholdstilladelse ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.iv Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor.  
Den herboende ægtefælle skal godtgøre at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.v 
Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, være større end deres samlede tilknytning til et andet land.vi  
Det må ikke anses for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters eget ønske.vii Er ægteskabet indgået mellem nærtbe- slægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, anses det, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter begge parters eget øn- ske.viii  
Den herboende ægtefælle må ikke inden for en periode på 10 år in- den tidspunktet for afgørelsen om ægtefællesammenføring ved ende- lig dom være idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for fri- hedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod en ægtefælle eller samlever.ix 
Der må ikke være givet afslag på en ansøgning om familiesammen- føring til ansøgerens medfølgende barn, fordi den herboende ægte- fælle inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for personfarlige overgreb mod mindreårige børn.x Dette gælder dog ikke, hvis ansøgerens barn kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet og hensynet til barnets tarv ikke taler derimod, eller hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, i øvrigt taler derimod.xi 
Hvis den herboende ægtefælle ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse som flygtning, er ægtefæl- lesammenføring normalt også betinget af, at følgende betingelser alle er opfyldt:xii 
 
Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 1 år og 6 måneders fængsel eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lov- overtrædelse, der ville have medført en straf af denne varighed.xiii 
Den herboende ægtefælle må ikke være idømt ubetinget straf af mindst 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13.xiv  
Den herboende ægtefælle må ikke have forfalden gæld til det offent- lige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalin- gen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr. (111.727,75 kr. i 2017-niveau, idet beløbet satsreguleres en gang årligt). xv  
Den herboende ægtefælle må ikke i de sidste 3 år forud for ansøg- ningen om opholdstilladelse have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.xvi Dette omfatter dog ikke hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. 
Den herboende ægtefælle har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.xvii  
Den herboende ægtefælle har været under uddannelse, i ordinær be- skæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladel- se og må fortsat antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller væ- re under uddannelse på tidspunktet, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles.xviii  
Ægtefællesammenføring betinges normalt af, at udlændingen består en af udlændinge- og integrationsministeren etableret danskprøve på A1-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.xix Prøven skal være bestået senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse 
her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Hvis udlændingen har aflagt, men ikke bestået prøven inden 6 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 6 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald. 
Ægtefællesammenføring er altid betinget af, at følgende betingelse er op- fyldt:
 
Der må ikke være bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabets indgåelse er at opnå opholdstilladelse.xx  
Undertegnede erklærer hermed, at vi begge er bekendt med ovennævnte bestemmelser i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30, om æg- tefællesammenføring, jf. § 11 b i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. 
Dato:    Underskrift:
Dato:    Underskrift:
i Jf. udlændingelovens § 9, stk. 2,  ii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 3, 2. pkt.  iii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt.  iv Jf. udlændingelovens § 9, stk. 5, 1. pkt.  v Jf. udlændingelovens § 9, stk. 6.  vi Jf. udlændingelovens § 9, stk. 7, 1. pkt.  vii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 1. pkt.  viii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 8, 2. pkt.  ix Jf. udlændingelovens § 9, stk. 10.  x Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 1. pkt.  xi Jf. udlændingelovens § 9, stk. 11, 2. pkt.  xii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1-6. Efter udlændingelovens § 9, stk. 13, anses betingelserne i stk.12, nr. 1-6, for opfyldt, hvis den herboende person er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 11, stk. 3, eller efter § 11, stk. 12 og 13 eller 16. Har den herboende person nået folkepensionsalderen eller fået tildelt førtidspension, anses betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt, jf. udlændingelovens § 9, stk. 14, 1. pkt. Hvis en herboende person over 18 år har opnået tidsubegrænset op- holdstilladelse på baggrund af et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, anses betingelserne i stk. 12, nr. 6, for opfyldt på tilsvarende vilkår, som den herboende efter § 11, stk. 13, ville kunne opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 9, stk. 14, 2. pkt.  xiii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 1.  xiv Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 2.  xv Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3.  xvi Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 4.  xvii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 5.  xviii Jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 6.  xix Jf. udlændingelovens § 9, stk. 30.  xx Jf. udlændingelovens § 9, stk. 9. 
"I tilfælde, hvor en af parterne ikke har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller 9 i-9 n, og 
hvor den anden part har indfødsret, et sådant statsborgerskab eller en sådan opholdstilladel- se, må ægteskab ikke indgås, uden at hver af parterne har afgivet erklæring om at være bekendt med bestemmelserne i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, stk. 2-14 og 30. Det gælder dog ikke, når den herboende enten er EU/EØS-statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 4, eller er schweizisk statsborger med opholdsret efter udlændingelovens § 6, jf. § 2, stk. 5." 
 
Denne erklæring er udfærdiget af Udlændinge- og Integrationsministeriet og er gældende fra 1. december 2017.
§ 11 b i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning:
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