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ANSØGNING OM OPHOLDSTILLADELSE
Hvor kan jeg ansøge om en opholdstilladelse, når jeg ﬂytter til Danmark?
Hvis du har fundet en studieplads og tillige en bolig i Danmark, skal du
huske at søge om opholdstilladelse til Danmark. Dette kan du gøre på
Generalkonsulatet i Flensborg. Derefter kan du tilmelde din nye
bopæl på Borgerservice i Danmark. De efterfølgende sider beskriver,
hvad du præcis skal gøre for at få en opholdstilladelse til Danmark
samt besvarer ofte stillede spørgsmål i forbindelse med opholdstilladelser, CPR-nummer o. lign.

Kontaktadresse:
Generalkonsulatet i Flensborg
Nordergraben 19
24937 Flensborg
Tel. + 49 (0) 461 144 000
eMail: ﬂfgkl@um.dk
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ANSØGNING OM OPHOLDSTILLADELSE
Hvornår og hvordan kan jeg ansøge om en opholdstilladelse, når jeg ﬂytter til Danmark?
Tyske statsborgere, der er bosiddende i Sydslesvig og som tilhører
det danske mindretal, kan på Generalkonsulatet i Flensborg få
udstedt opholdstilladelse i op til 12 måneder, hvis de skal på
uddannelsesophold, højskole, efterskole eller lignende i Danmark.
Du skal have en bopæl i Danmark, før du kan anmelde indrejse til
Danmark. Så snart du har modtaget brevet fra Generalkonsulatet om
opholdstilladelse og senest 5 dage efter indrejsen til Danmark, skal
du anmelde din indrejse ved personligt at møde op hos Borgerservice
på rådhuset tæt på din nye bopæl. Her gælder der ﬂere forskellige
regler om før og efter indrejse til Danmark. Herom senere i denne
pjece.
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5 TRIN TIL ET OPHOLDSKORT I DK
5 trin til et sygesikringskort og et opholdskort til Danmark
1) Du bedes møde personligt op på Generalkonsulatet et par
dage (tidligst 6-8 uger), før du skal benytte opholdstilladelsen
samt medbringe følgende dokumentation:

a) Et gyldigt tysk rejsepas eller et tysk «Personalausweis». Den fremviste legitimation skal have en gyldighed på mindst 1 år og 3 måneder.
b) Dokumentation for dansk skolegang i Sydslevig
f.eks. et afgangsbevis fra A. P. Møller Skolen eller
Duborg-Skolen.
c) Optagelsesskrivelse fra den uddannelsesinstitution, hvor du skal studere (dit navn skal fremgå af
optagelsesbrevet). Uddannelsesinstitutionen kan
være et dansk universitet eller anden højere læreanstalt, dansk højskole, efterskole eller lign.
d) Udfyldt ansøgningsformular SG3. Ansøgningsformularen SG3 kan fås og udfyldes på Generalkonsulatet eller evt. downloades fra udlændingemyndighedernes hjemmeside: www.nyidanmark.dk .

2) På Generalkonsulatet skal man ved samme lejlighed have
optaget biometri (ansigtsfoto og ﬁngeraftryk) samt afgive sin
underskrift.
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5 TRIN TIL ET OPHOLDSKORT I DK
3) Herefter modtager du med det samme (dog med forbehold
for tekniske problemer) en skrivelse fra os om, at du har ret til
et opholdskort i Danmark.
4) Du skal derefter - helst inden for 5 dage - tilmelde bopæl i
Danmark. Dette skal du gøre på Borgerservice i den kommune, som du skal bo i. På Borgerservice skal du medbringe
tysk rejsepas eller tysk id-kort (”Personal-ausweis”) samt den
fra Generalkonsulatet modtagne opholdsskrivelse.
5) Herefter vil du efter ca. 2 uger modtage et sygesikringkort, og
efter ca. 4-6 uger vil du modtage et opholdskort. Sygesikringsog opholdskortet vil blive sendt til den bopælsadresse, som
du har angivet ved Borgerservice. Hvis du ﬂytter til en anden
bopæl i Danmark, skal du blot anmelde din nye bopæl til CPRregistret (Borgerservice).
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VIGTIGT! ANMELD DIN BOPÆL PÅ FOLKEREGISTRET
Vigtige oplysninger om anmeldelse af bopæl på Folkeregistret
Det nemmeste for dig er, at du tilmelder bopæl ved Borgerservice
senest 5 dage efter opholdstilladelsens udstedelsesdato - især hvis vi
har udstedt en opholdstilladelse til dig med en samlet gyldighed på
ét år. Ligeledes er det meget vigtigt for dig som sydslesvigsk
studerende i Danmark senest dagen inden studiestarten at tilmelde
ﬂytning til Danmark for at kunne modtage dagpenge direkte efter
uddannelsens afslutning.

I Danmark er det et lovkrav, at man skal være tilmeldt
folkeregistret senest dagen før studiestarten for at
kunne modtage dagpenge, den såkaldte dimittendsats,
når studiet er slut.
Yderligere skal man melde sig ind i en a-kasse senest
14 dage efter uddannelsens afslutning, for at man kan
modtage dagpenge. Du skal også være opmærksom
på, at der er en karenstid på en måned (kilde: Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenters hjemside: www.pendlerinfo.org).

Hvis din opholdstilladelse er gyldig i et år (dvs. du forventes at være
tilmeldt Folkeregistret også kaldet CPR-registret i 12 måneder), kan
du søge om permanent opholdstilladelse efter 10 måneders ophold i
Danmark. Hvis du tilmelder dig senere end 5 dage efter din
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VIGTIGT! RETTIDIG ANSØGNING OM PERMANENT OPHOLD
opholdstilladelses udstedelsesdato, kan du «kun» søge om
forlængelse af din opholdstilladelse og du må derfor vente til senere
med at søge om permanent opholdstilladelse.
I andre tilfælde - hvis din opholdstilladelse - blev udstedt med en
kortere varighed end 1 år (f.eks. ved ansøgning pga. suppleringskurser) - skal du også først søge om forlængelse af din opholdstilladelse.
Ved ansøgning af samtlige disse opholdstilladelser, skal der optages
biometri.

På Generalkonsulatet udsteder vi også gerne en opholdstilladelse med en senere «gyldig fra» dato, så du
har tid til at ﬂytte eller ﬁnde en bopæl i Danmark.
Rettidig ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse.
Du skal huske - rettidigt inden din opholdstilladelse udløber - at
ansøge om en permanent (ubefristet) opholdstilladelse eller en
forlængelse af din opholdstilladelse.

Hvis du skulle have glemt, at forlænge din opholdstilladelse til tiden, opholder du dig illegalt i Danmark,
og du mister indtil videre muligheden for at søge om
permanent opholdstilladelse. Du kan dog kontakte
Generalkonsulatet i Flensborg, så hjælper vi dig med
at få udstedt en ny opholdstilladelse.
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VIGTIGT! TAB AF PERMANENT OPHOLD
Tab af permanent opholdstilladelse ved fraﬂytning fra
Danmark.
Hvis du ﬂytter fra Danmark, skal du huske at afmelde bopæl på CPRregistret. Du mister da automatisk din permanente opholdstilladelse.

Udlandssemester
Hvis du tager på udlandssemester mister du automatisk din
permanente opholdstilladelse i Danmark. Når du kommer tilbage fra
udlandet, skal du derfor starte forfra med at ansøge om en ét-årig
opholdstilladelse. Du kan derefter igen ansøge om en permanent
opholdstilladelse. Her forudsættes det, at du ved, at du kommer
tilbage til Danmark efter 1-2 udlandssemestre. Så kan du søge om
dispensation fra at miste din permanente opholdstilladelse.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse
INDEN du forlader Danmark kan du søge om en dispensation.
Formularen: «Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse» kaldes for tiden en B1-formular og kan fås hos «Styrelsen
for Fastholdelse og Rekruttering» eller hos Generalkonsulatet, hvis
du skriver en e-mail til Generalkonsulatet: ﬂfgkl@um.dk.
FORUDSÆTNINGER for dispensation:
Hvis du har opholdt dig sammenhængende i Danmark i under 2 år,
gælder dispensationen i op til 6 måneder.
Hvis du har opholdt dig i Danmark sammenhængende i over 2 år lige
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VIGTIGT! TAB AF PERMANENT OPHOLD
inden ansøgningen, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 12
måneder.
Man kan også søge om dispensation efter, at man er kommet tilbage
til Danmark igen, men kun hvis man kan bevise, at man i forvejen
vidste, at man ville vende tilbage til Danmark efter 6 eller 12 måneder.
Denne ansøgningsproces er dog langvarig, og resultatet af
ansøgningen er mere usikker.
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Ofte stillede spørgsmål
Vi vil på de efterfølgende sider, forsøge at svare på mange af de mest
typiske spørgsmål, som Generalkonsulatet er blevet stillet af
sydslesvigere i forbindelse med en opholdstilladelse til Danmark.

Hvad koster en opholdstilladelse?
Opholdtilladelsen er gebyrfri.

Skal man aftale en tid før man besøger Generalkonsulatet
for at få en opholdstilladelse?
Nej, det behøver du ikke, hvis du kommer indenfor vores
åbningstider, som er fra mandag til fredag fra kl. 9:00-12:00. Dog kan
det være en fordel at «medbringe lidt ekstra tid», hvis du ansøger om
opholdstilladelse i de første 2 uger i august, når de ﬂeste studerende
har fået svar på deres ansøgning om en studieplads og påbegynder
ﬂytning til Danmark. Du kan også aftale en tid mandag til torsdag
mellem kl. 12:00-15:00.

Hvorfor skal man søge om opholdstilladelse i Danmark
som tilhørende det danske mindretal og ikke som EUborger?
Man kan også søge om opholdstilladelse i Danmark hos Statsforvaltningen. Du får da en opholdstilladelse i Danmark efter EUreglerne og vil derfor ikke få del i de fordele, som gælder for
Sydslesvigere, der tilhører det danske mindretal. Du kan for
eksempel ansøge om permanent (ubefristet) opholdstilladelse
allerede efter et års ophold i Danmark (ellers kan man først gøre det
efter 5 år).
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Du er i mange tilfælde ligestillet med danske statsborgere. Hvis du
ansøger om opholdstilladelse som tilhørende det danske mindretal,
behøver du blandt andet ikke at fremlægge dokumentation for, at du
er i stand til at ﬁnansiere dit ophold i Danmark.

Er der en grænse for, hvor gammelt mit rejsepas eller tyske
«Personalausweis» kan være?
Ja, rejsepasset eller det tyske id-kort (»Personalausweis») skal være
gyldigt mindst 1 år og tre måneder fra opholdstilladelsens udstedelsesdato, ellers kan vi ikke udstede en opholdstilladelse for ét
år.
I enkelte tilfælde udsteder vi opholdstilladelser med en kortere varighed - dog mindst af 4 måneders varighed. Rejsepasset eller "Personalausweis" skal altid være gyldigt mindst tre måneder udover opholdstilladelsens gyldighed. Eksempel: En person skal kun studere et
semester altså seks måneder i Danmark. Passet behøver da kun at
være gyldigt i 9 måneder (6 plus 3 mdr.).
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Hvad er Biometri?
Biometri er den samlede betegnelse for en række teknikker til
identiﬁkation og genkendelse af
personer ved hjælp af unikke
biologiske kendetegn hos personerne. De biometriske teknikker
bygger for eksempel på elektronisk genkendelse af ansigt,
øjne (iris) og ﬁngre (ﬁngeraftryk).
På Generalkonsulatet optager vi
dine biometriske data i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse. Vi optager da et
foto, dine ﬁngeraftryk samt din underskrift. De biometriske data
benyttes ved udstedelsen af dit opholdskort til Danmark. Danske
statsborgere skal iøvrigt også afgive biometriske data i forbindelse
med ansøgning om rejsepas.

Hvad er et CPR-nummer?
Et CPR-nummer er et entydigt og individuelt nummer, som alle
personer, der står i det centrale personregister er forsynet med. Du
beholder det samme nummer hele livet også selv om, at du er ﬂyttet
fra Danmark op til ﬂere gange. Oftest får man første gang dette
nummer, hvis man vil bo i Danmark, og derfor skal anmelde bopæl i
Danmark. CPR-nummeret består af i alt 10 cifre. De første 6 cifre er
din fødselsdag, det næste ciffer angiver hvilket århundrede man er
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født i, derefter kommer to løbenumre og det sidste ciffer angiver dit
køn (lige tal for hunkøn, ulige tal for hankøn) samtidig fungerer det
sidste ciffer oftest som et kontrolciffer ved kontrol af CPR-nummerets
matematiske rigtighed.

Hvor får jeg et CPR-nummer?
Et CPR-nummer kan man få på ﬂere måder. Den mest almindelige
måde er, at du tilmelder din nye bopæl i den kommune, du skal bo i.
Du tilmelder bopæl på kommunens Borgerservice (nærmere
betegnet Folkeregistret også kaldet CPR-registret). Du kan for
eksempel også få dette nummer, hvis du bor i Tyskland, men får SU
(statens uddannelsesstøtte) i Danmark, eller hvis du bor i Tyskland,
men arbejder i Danmark. Det er da skattevæsenet, som tildeler dig et
CPR-nummer.

Hvordan tilmelder jeg mig på mit kommende studie uden
CPR-nummer?
Hvis du endnu ikke har fået et CPR-nummer, kan du kigge på
websiden www.optagelse.dk for at se, hvordan man tilmelder sig
uden et CPR-nummer.

Jeg har allerede et CPR-nummer, hvorfor skal jeg så
anmelde min bopæl på CPR-registret igen?
Man skal altid anmelde sin bopæl, hver gang man ﬂytter indenfor
Danmarks grænser, eller hver gang man ﬂytter til Danmark igen.
Man skal huske at afmelde sig på CPR-registret, hvis man forlader
Danmark længere end seks måneder eller forlader landet helt.
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Kan jeg beholde min bopæl i Tyskland?
I Danmark kan man ofﬁcielt kun have én bopæl svarende til den
bopæl du har angivet på Borgerservice (CPR-registret).

Hvordan ﬁnansierer jeg mit studieophold i Danmark?
Generalkonsulatet kan kun besvare spørgsmål vedrørende
opholdstilladelser i Danmark, vi kan derfor ikke besvare spørgsmål
vedrørende ret og økonomi i Danmark. Der må du spørge hos andre
instanser. Et par er nævnt i det følgende.
Du kan få SU - Statens Uddannelsesstøtte, hvis du er dansk
statsborger eller er ligestillet med en dansk statsborger. Du kan for
eksempel blive ligestillet, hvis du er tysk statsborger, men tilhører det
danske mindretal i Sydslesvig. Du skal kunne godtgøre dit
tilhørsforhold til Danmark. Det gør du f.eks. ved at dokumentere at
have gået på en dansk mindretalsskole i Sydslesvig, f.eks. A. P.
Møller Skolen eller Duborg-Skolen.
Hvis du ikke har et CPR-nummer, kan du ikke benytte den
elektroniske ansøgning på "minSU", så derfor kan det være
nødvendigt at skrive en e-mail til su@uds.dk for at få tilsendt et
ansøgningsskema. Læs venligst på SU´s hjemmeside for at få
nærmere oplysninger om dette emne.
Hvis du ønsker ﬂere oplysninger om SU, kan du spørge din studievejleder eller informere dig på SU´s hjemmeside: www.su.dk.
Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter er et
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infomationskontor i Padborg, der giver information om forskelle i det
tyske og danske system inden for private økonomiske forhold, forsikring, løn, skat osv. Du kan læse mere her: www.pendlerinfo.org.

Jeg har endnu ikke fået en studieplads og skal på
suppleringskursus, kan jeg søge om en opholdstilladelse?
Vi kan kun udstede en opholdstilladelse fra 4 måneder til 1 år. Du skal
derfor kunne fremvise dokumentation for et ophold på længere end
tre måneder. Mange studerende afventer resultatet af suppleringskurset og søger derefter en opholdstilladelse på 1 år.
Det er dog afhængigt af din personlige situation. Hvis du allerede har
en bolig, og du er sikker på at blive i Danmark, kan du også søge om
en opholdstilladelse uden optagelsesskrivelse. Ansøgningen bliver
da indsendt til Udlændingestyrelsen. Vi optager da biometri og
indsender ansøgningen elektronisk. Du må vente nogle uger på
resultatet af ansøgningen. Hvis suppleringskurset er kortere end 3-4
måneder, kan det oftest betale sig, at afvente resultatet fra
supperingskurset, for derefter at få udleveret en opholdsskrivelse
direkte og med det samme fra Generalkonsulatet.

Jeg har fået en studieplads i Danmark, men jeg ved ikke,
hvor jeg skal bo i Danmark. Skal jeg så vente med at
ansøge om en opholdstilladelse?
På Generalkonsulatet i Flensborg siger vi som regel, at det er bedst,
hvis du ved, hvor du skal bo. Da kan vi udstede en opholdstilladelse,
som er gyldig i et år, hvorefter du straks kan tilmelde dig
Folkeregistret. Du kan da også rettidigt modtage SU. Efter ca. 10
måneders ophold kan du søge om en permanent opholdstilladelse.
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Desværre lykkes det ikke alle, at få en bopæl til tiden. Du har da
følgende muligheder:
1) Du venter med at besøge Generalkonsulatet, til du har fundet
en bolig. Det er det nemmeste set på langt sigt, da du allerede
efter et års ophold og registrering på CPR-registret, kan søge
om permanent opholdstilladelse.
2) Du modtager opholdstilladelsen og tilmelder din bopæl senere, når du har fundet en bopæl (dog senest 6 måneder efter
opholdstilladelsens udstedelse). Ulempe: Ved opholdstilladelsens udløb kan du kun søge om forlænget opholdstilladelse og først senere om permanent opholdstilladelse.
3) Du kommer op på Generalkonsulatet og søger om opholdstilladelse, får taget biometri og du får opholdstilladelsen
tilsendt nogle uger senere. Vi fraråder denne metode, da du –
hvis du får en skrivelse om optagelse – i samme øjeblik kan få
en opholdstilladelse på Generalkonsulatet og behøver derfor
ikke at afvente en evt. opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen.

Jeg ved, at jeg skal bo i Danmark – jeg ved også hvornår,
men jeg har ikke fået en studieplads endnu – hvad kan jeg
gøre?
1) Det nemmeste er også her, hvis du venter, til du har fået et
brev eller en e-mail fra universitetet eller den uddannelsesinstitution, som du skal gå på.
2) Du kan også vælge at besøge Generalkonsulatet med det
samme for at ansøge om en opholdstilladelse. Du medbringer
da dit tyske rejsepas eller «Personalausweis» samt eksa15
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menspapirer fra den danske skole du har gået på i Sydslesvig.
Vi kan ikke udstede opholdstilladelsen med det samme, men
indsender dine biometriske data samt en kopi af dine papirer
til Udlændingestyrelsen. Du vil da modtage en opholdstilladelse efter nogle uger. Også her skal du regne med at
skulle ﬂytte til Danmark senest 6 måneder efter opholdstilladelsens udstedelse.

Er der mulighed for at søge om opholdstilladelse i
Danmark som ikke-studerende?
Måske vil du gerne bo i Danmark for at arbejde. I modsætning til en
EU-borger - kan du som sydslesviger tilhørende det danske
mindretal - ansøge om opholdstilladelse uden at skulle fremlægge
dokumentation for ﬁnansielle forhold el. lign. Du skal blot kunne
fremvise dokumentation for, at du har gået på en dansk skole i
Sydslesvig samt et tysk rejsepas eller "Personalausweis". Vi optager
dine biometriske data og indsender ansøgningen elektronisk. Du vil
da modtage opholdstilladelsen efter nogle uger. Dette er alment
gældende for alle sydslesvigere også ældre generationer.

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg tilhører det danske
mindretal i Sydslesvig?
For at vi på Generalkonsulatet må lave en opholdsskrivelse til dig,
skal vi have et afgangsbevis eller en skrivelse fra den danske skole,
som du har gået på i Sydslesvig.
Hvis du ikke har gået på en dansk skole i Sydslesvig, men er medlem
af SSF, må vi på Generalkonsulatet ikke udstede en opholdstilladelse
til dig. Din ansøgning bliver da indsendt til Udlændingestyrelsen.
Myndigheden foretager da en vurdering om medlemsskabets
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varighed o. lign. Resultatet er usikkert.
Hvis du har gået på en dansk skole og efterfølgende har skiftet til et
tysk gymnasium i Tyskland eller Aabenraa, må vi heller ikke lave en
opholdstilladelse. Undtaget er dog skift til tyske erhvervsuddannelser
eller uddannelser, som det danske mindretal ikke tilbyder i
Sydslesvig.

Kan jeg være dansk statsborger uden at vide det?
Hvis du er dansk statsborger kan du tilmelde din bopæl direkte på en
Borgerservice i Danmark. Du kan for ekVi har på Generalkonsulatet erfaret
sempel godt være båat nogle sydslesvigere er danske
og tyske statsborgere, uden
de dansk og tysk, hvis
at være klar over det.
du har en dansk mor
og en tysk far eller
omvendt, men kun er i
besiddelse af et tysk
«Personalausweis».
Hvis du er i tvivl, om du
også er dansk statsborger, kan du rette henvendelse til
Generalkonsulatet i Flensborg, så
hjælper vi dig med at ﬁnde ud af det.
Du kan også informere dig om dansk indfødsret (gammelt ord for
statsborgerskab) her: www.justitsministeriet.dk .
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Hvad er forskellen på en forlænget opholdstilladelse og en
permanent opholdstilladelse?
Du kan som sydslesviger tilhørende det danske mindretal få en
permanent opholdstilladelse, hvis du har fået udstedt en opholdstilladelse for ét år og har været tilmeldt CPR-registret i ét år. Du kan
allerede ansøge om permanent opholdstilladelse efter 10 måneders
ophold i Danmark.
Hvis din opholdstilladelse kun har været gyldig fra 4 måneder til knap
12 måneder, eller hvis du har en opholdstilladelse med en varighed
på ét år, men tilmeldte dig CPR-registret for sent, kan du ansøge om
en forlængelse af din opholdstilladelse, men ikke en permanent
opholdstilladelse. Først derefter kan du søge om permanent
opholdstilladelse.

Hvor søger man om permanent opholdstilladelse (evt.
forlængelse af min opholdstilladelse)?
Du kan søge om permanent opholdstilladelse el. forlængelse af
din opholdstilladelse hos følgende instanser:
- Du kan søge om permanent opholdstilladelse hos ﬂere større
politistationer rundt om i landet, men du kan kun ansøge på
politistationer, som også kan optage biometriske data (se liste
på modstående side).
- Hvis du bor i København, kan du ansøge direkte hos
Udlændingestyrelsen i København.
- Hvis du er på ferie i Slesvig-Holsten, kan du ansøge via
Generalkonsulatet i Flensborg.
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PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE
Når du skal ansøge om permanent opholds lladelse, skal du huske
at fortælle poli et eller Udlændingestyrelsen, at du lhører det
danske mindretal i Sydslesvig. Hvis du holder ferie i Sydslesvig er
du også velkommen l at ansøge via Generalkonsulatet igen.
Pol ets betjeningssteder for ansøgninger om opholdskort med
biometri:
·

Nordjyllands Poli : Ålborg; Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg

·

Midt- og Vestjyllands Poli : Holstebro, Skivevej 2, 7500 Holstebro

·

Østjyllands Poli : Århus; Fredensgade 41, 1. sal, 8000 Aarhus C

·

Syd- og Østjyllands Poli : Horsens; Holmeboes Alle 2, 8700 Horsens

·

Syd- og Østjyllands Poli : Kolding; Birkemose Allé 23-25, 6000 Kolding

·

Syd- og Sønderjyllands Poli : Esbjerg; Kirkegade 76, 6700 Esbjerg

·

Syd- og Sønderjyllands Poli : Sønderborg; Ringridervej 37, 6400
Sønderborg

·

Fyns Poli : Odense; Odense Banegårdscenter, Østre Sta onsvej 27, 1
sal, 5000 Odense C.

·

Nordsjællands Poli : Hillerød; Østergade 1, 3400 Hillerød

·

Midt- og Vestsjællands Poli : Roskilde; Skovbogade 1, 4000 Roskilde

·

Sydsjællands Poli : Næstved; Parkvej 50, 4700 Næstved

·

Sydsjællands Poli : Nykøbing Falster; Vestergade 15, 4800 Nykøbing

Falster
·

Bornholms Poli : Rønne; Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne

Hvis du bor i København skal du henvende dig hos:
Udlændingestyrelsens Borgerservice
Ryesgade 53
2100 København Ø
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NYTTIGE LINKS
www.borger.dk
Din adgang til det offentlige. Svarer på alle de spørgmål, som har at gøre med
det offentlige, boligstøtte, ﬂytning, sygesikringskort og meget mere. På borger.dk ﬁnder du offentlig selvbetjening, Post, NemSMS, NEM-ID og Min Side.
www.politi.dk
Her kan du ﬁnde din politikreds samt ﬁnde oplysninger om f.eks. tilladelser,
kørekort og færdsel.
www.su.dk
Alt om Statens Uddannelsesstøtte.
www.pendlerinfo.org
Infocentret er et servicetilbud fra Region Sønderjylland-Schleswig, som vejleder
personer på begge sider af grænsen om især privatøkonomi og forskelle i de to
landes økonomiske systemer.
www.skat.dk
Skat, årsopgørelse, nummerplader mm.
www.nyidanmark.dk
Information om opholdstilladelser.
www.justitsministeriet.dk
Information og ansøgning om dansk statsborgerskab.
www.optagelse.dk
Digital ansøgning om ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

www.ungdomsboliger.dk
Kollegieværelser og lejligheder for unge.
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Hvis du har yderligere spørgsmål til opholdstilladelser eller statsborgerskab, som ikke blev
besvaret her i pjecen, er du altid velkommen
til at rette henvendelse til Generalkonsulatet.
Vores e-mail adresse: ﬂfgkl@um.dk
samt telefonnr. +49 (0) 461 144 000

