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Familiesammenføring  

Ægtefællesammenføring  

Betingelser, som skal være opfyldt for at få familiesammenføring til Danmark:  

- Den ene ægtefælle skal være dansk statsborger eller have permanet opholdstilladelse. 

 

- I skal begge være mindst 24 år. 

 

- Ægteskabet/samlivet skal være gyldigt – fx skal I kunne vise en vielsesattest eller bevise, at I har 

boet sammen i mindst 1,5 år. 

 

Som dansk ægtefælle skal du  

- råde over en passende bolig 

- være selvforsørgende – du må altså ikke have fået kontanthjælp og lign. ydelser i op til 3 år inden 

ansøgningen 

- stille en bankgaranti på 104.040 kr. (2020-niveau) 

- ikke være dømt for personfarlig kriminalitet mod tidligere ægtefæller inden for de seneste 10 år. 

 

Som udenlandske ægtefælle skal du 

- have besøgt Danmark mindst én gang 

- bestå danskprøve A1 senest 6 måneder efter, du har fået opholdstilladelse. Derudover skal du også 
bestå danskprøve A2 senest 9 måneder efter, du har fået opholdstilladelse.  
 

Husk, at ALLE betingelser skal være opfyldt.  

 

Integrationskravet 

Herudover skal I opfylde integrationskravet. Det består af 6 krav, hvoraf I til sammen skal kunne opfylde 4 

ud af de 6 krav.  

Krav til den danske ægtefælle: 

1. (Dette krav SKAL opfyldes) Du SKAL have bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende 

eller højere niveau – også selv om du er etnisk dansk og dansk statsborger. Betingelsen kan være opfyldt 

ved, at du har bestået folkeskolen, gymnasiet eller lign.  

2. Du skal på ansøgningstidspunktet kunne dokumentere, at du enten har (haft) fuldtidsjob (mindst 30 

timer om ugen), eller at du har haft egen virksomhed i mindst 5 år i Danmark.  Studiejob eller job i udlandet 

tæller ikke. 

3. Du skal have været under uddannelse i Danmark i mindst 6 år. Ud af de 6 år, skal mindst 1 år være 

sammenhængende fultidsuddannelse på gymnasialt niveau (STX, HF, HTX, HHX og lign.) eller højere. 

Derimod er tidligere efterskoleophold og 10. klasse ikke tilstrækkeligt til at opfylde dette krav. 

Universitetsuddannelser tæller med i bestået år på ECTS-point, mens det i andre tilfælde er muligt at bruge 

udtalelser med karakterudskrift.  

 

https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Familie/Familiesammenf%C3%B8ring---Selvst%C3%A6ndig-bolig-af-rimelig-st%C3%B8rrelse/?anchor=D48941C6BF17450CB3F06FD2E9EE7072&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=B79AE6BDDF5E45B1ADF1AD480814FDC2
https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Familie/Offentlig-hj%C3%A6lp-(familiesammenf%C3%B8ring-og-permanent-ophold)/?anchor=CE8A64B22DAC4153B6BEF0CCB6C3FEFE&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=26517629C68E4983AE8A05F3A8B4424A
https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Familie/%C3%98konomisk-sikkerhedsstillelse---Hvordan-g%C3%B8r-man'/?anchor=C35E9D8127F54659BB735F7DC51B802C&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=18021C66AD56467AADD1C56B12901893
https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Diverse-US/Pr%C3%B8ver-p%C3%A5-tilsvarende-eller-h%C3%B8jere-niveau-end-Pr%C3%B8ve-i-Dansk-3/?anchor=F29C3DA6E30742FE9BDCCA91FE9DDBDB&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=58627351348446CCB50C993F158E1E59
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Krav til den udenlandske ægtefælle: 

4. Du skal have bestået Prøve i Dansk 1 (PD1) eller engelsk på B1-niveau, før vedkommende kan søge om 

familiesammenføring.  

5. Du skal have arbejdet minimum 30 timer om ugen i mindst 3 af de seneste 5 år for at kunne søge om 

familiesammenføring. Deltidsjob eller frivilligt arbejde tæller ikke.  

6. Du skal have bestået mindst 1 års videregående uddannelse eller anden uddannelse, der svarer til en 

dansk erhvervsuddannelse. Det er ikke et krav at uddannelsen er afsluttet, kun at det, der svarer til et års 

fuldtidsstudie, er bestået.  

 

https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Diverse-US/Pr%C3%B8ver-p%C3%A5-tilsvarende-eller-h%C3%B8jere-niveau-end-Pr%C3%B8ve-i-Dansk-1/?anchor=003A0FAB74B74828B60F45F93D8AB88F&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=69C301CF3F9C4EC1AB64150B9CB562D5
https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Familie/Engelskpr%C3%B8ve-p%C3%A5-B1-niveau/?anchor=842851D1551F4E918F2C902603084A91&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=69C301CF3F9C4EC1AB64150B9CB562D5

