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Familiesammenføring efter EU-reglerne  

Familiesammenføring efter EU-reglerne er for dig, som er dansk statsborger og dermed EU-borger, der har 

boet i et andet EU-land end Danmark sammen med din tredjelandsægtefælle. Ved at have boet i et andet 

EU-land i 1,5-2 år har den danske ægtefælle udnyttet sin ret til fri bevægelighed sammen med sin 

tredjelandsægtefælle og kan derfor flytte til Danmark sammen med tredjelandsægtefællen under EU-

reglerne.  

Hvis din ægtefælle selv er EU-borger, vil de kunne EU-registrere sig selvstændigt. Læs mere under EU-

registrering. 

Betingelserne for at få familiesammenføring efter EU-reglerne er:  

- Den danske statsborger skal have udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land. 

Man har benyttet sin ret til fri bevægelighed, hvis man som dansk statsborger er flyttet til et andet 

EU-land. 

- Den danske statsborger skal have etableret faktisk og reelt ophold i et andet EU-land.  

Der er ikke et mindstekrav til opholdets længde i det andet EU-land. I praksis anses man dog for at 

have etableret faktisk og reelt ophold i et andet EU-land ved at have boet der i 1,5-2 år. I 

vurderingen indgår også at man har etableret bolig, har haft arbejde, børnene har gået i skole og 

lign.   

- Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem opholdet i et andet EU-land og flytningen til 

Danmark. Det betyder, at man skal flytte fra det andet EU-land direkte til Danmark for at kunne 

gøre brug af EU-reglerne til familiesammenføring med en tredjelandsægtefælle. Hvis I derfor fx har 

boet to år i Spanien og så er flyttet et år til USA, vil I ikke kunne gøre brug af EU-reglerne.  

- Den udenlandske ægtefælle skal have opholdt sig i det andet EU-land, sammen med den danske 

ægtefælle. Du og din ægtefælle skal have opholdt jer sammen i et andet EU-land og have udøvet 

familieliv sammen.  
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