
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

EU Londoneres Hub 
 

Borgmester Sadiq Khan har gjort det klart, at EU borgere, 
der bor i London, hører til her og er velkomne i vores 
dejlige by. 
 
For at sikre, at EU borgere og deres familier har al den 
information de behøver om at bo i London efter Brexit, har 
vi etableret dette hub. Vi har udarbejdet nogle få ressource 
afsnit, som giver klar og upartisk information. Og hvis der 
er behov for det, bliver du guidet til yderligere support og 
rådgivning. Denne side vil løbende blive opdateret 
 
Tilmeld mig til at modtage EU Londoners opdateringer 
 
 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: hvad betyder det for EU Londonere 

I juni 2016 stemte UK for at forlade Den Europæiske Union. Nedenfor giver vi svar på 
nogle af de spørgsmål du måtte have om denne beslutning, og om hvordan Brexit påvirker 
dig. 

 
Hvad er Brexit 
Brexit er det populære udtryk for processen omkring UK’s udtræden af EU som følge af 
den folkeafstemning, der blev afholdt 23. juni 2016. 
 
I marts 2017 afleverede premierminister Theresa May den officielle meddelelse til EU om 
UK’s hensigt om at forlade EU – den såkaldte artikel 50 meddelelse. Det var starten på en 
toårig forhandling til definition af, under hvilke betingelser UK skulle udtræde, og hvordan 
det fremtidige forhold til EU skulle være. 
 
UK har været medlem af EU siden 1973. Det betyder at mange strukturer, arrangementer 
og aftaler, der eksisterer i kraft af UK´s medlemskab af EU, ophører når UK udtræder af 
EU. Der er behov for etablering af nye strukturer, arrangementer og aftaler, i henhold til 
UK lovgivning og ikke EU lovgivning, til at afløse ovennævnte. 
 

Hvilken betydning har Brexit for EU Londonere 
Uanset baggrund eller nationalitet er Londonere robuste og ressourcestærke. De er i stand 
til at tilpasse sig og byder nye muligheder velkommen. Men ikke alle ændringer er lette 
eller ønskede, eller sågar kontrollerbare. Uanset hvad du mener om Brexit vil det have 
betydelig indflydelse på alles tilværelse. 
 
Dette gælder for dem som har pas fra et af de 27 andre EU lande, så vel som statsborgere 
fra ikke EU lande som Norge, Liechtenstein og Island (også benævnt EEA lande) og 
Schweiz, som har slået sig ned her under reglerne om fri bevægelighed. Europæere med 
bopæl i UK under reglerne om fri bevægelighed vil få deres status ændret, når UK forlader 
EU. UK’s regering har med EU aftalt en ny status for disse personer, med henblik på, at de 
fortsat kan bo og arbejde i vores land. 
Den nye status kaldes Settled Status. EU27 statsborgere med bopæl i UK skal ansøge 
herom gennem en proces styret af Home Office og UK’s regering. 
 
Londons borgmester har ingen lovgivende myndighed i relation til denne proces, der 
ansvarsmæssigt hører under UK’s regering. Borgmesteren ønsker imidlertid at tilsikre, at 
Londonere fra EU, EEA og Schweiz, såvel som personer fra tredjelande, hvis rettigheder 
afhænger af EU familiemedlemmer, kan forblive en del af og yde fuldt bidrag til vores 
samfund. 
 



 

 

Disse vejledningssider har til hensigt at give dig adgang til klar og upartisk information, og 
hvis nødvendigt guide dig til kilder for yderligere vejledning og support. Disse sider 
indeholder ikke juridisk rådgivning, og sådan gives ikke af Greater London Authority. 
 

Hvordan bliver det fremtidige forhold mellem EU og UK 
Meget af dette mangler endnu at blive aftalt, og adskillige scenarier er blevet diskuteret i 
medierne, inklusive muligheden for at forlade EU uden en aftale eller ”no deal”. Det vil 
have alvorlig indflydelse på organisationer, forretningsliv og enkeltpersoner, der er 
afhængige af EU regler og arrangementer aftalt under EU traktater. Nedenfor har vi 
angivet hvad der vil ske i tilfælde af ”no deal”. 
 
UK og EU har imidlertid erklæret som en prioritet, at man ønsker en situation, hvor EU27 
statsborgere i UK (og UK statsborgere i resten af EU) bevarer deres nuværende status og 
retten til at bo og arbejde, uanset hvordan udfaldet bliver. UK’s regering har til hensigt at 
implementere proceduren for Settled Status uanset udfaldet af forhandlingerne. 
 
I deres ‘Statement of Intent’ af 21. juni 2018 har UK’s regering erklæret: 
 
”Tilsikring af borgernes rettigheder har altid været vores prioritet ved forhandlingerne med 
EU. Vi har opfyldt denne forpligtelse og opnået en aftale med EU, der garanterer 
rettighederne for EU borgere bosat i UK og UK borgere bosat i EU. EU borgere bosat i UK 
sammen med deres familie kan forblive og fortsætte deres liv med samme adgang til 
arbejde, studier, goder og offentlig service som de har nu. Nuværende nære 
familiemedlemmer, der er bosat i udlandet vil kunne blive sammenført med dem i 
fremtiden.” 
 
Som en del af UK’ s udtræden af EU har UK’s regering forhandlet en aftale, der definerer 
betingelserne for UK’s udtræden. Den kaldes Udtrædelsesaftalen og den blev afsluttet  
mellem EU og UK’s regering i november 2018.  Denne aftale indeholder detaljerne om 
hvordan rettighederne sikres for dem, der har benyttet sig af fri bevægelighed indenfor EU. 
Dette gælder både EU27 borgere bosat i UK og UK borgere bosat i EU27, når UK 
udtræder. Udtrædelsesaftalen skal imidlertid godkendes af UK’s parlament, og den blev 
nedstemt af Underhuset ved en afstemning den 15. januar 2019. Visse elementer i aftalen 
var uacceptable for medlemmer fra begge sider af Huset. Dette indbefattede 
arrangementerne vedrørende grænsen mellem republikken Irland og Nordirland. 
 
UK’s regering vil nu forsøge at aftale ændringer med EU og med parlamentet for at sikre, 
at en aftale er på plads den 29. marts. Forskellige medlemmer af Underhuset fremsætter 
egne ændringsforslag før en fornyet afstemning i Underhuset i februar. 
 

Hvad betyder det for EU borgere i London? 
Det betyder at du vil være i stand til at forblive i London og leve nogenlunde som du gør 
nu, når UK udtræder af EU. Din nuværende ”Residence Status” vil være beskyttet og du vil 
kunne arbejde som nu og have adgang til service og lægehjælp. Du skal imidlertid ansøge 
om en ny Residence Status, som bekræfter at du bor i UK og har retten til det. Det kaldes 
Settled Status eller pre-Settled Status. 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Hvad betyder det for EEA borgere fra Norge, Liechtenstein og Island eller 
Schweiz 
Rettighederne fra andre EEA lande, Norge, Liechtenstein og Island så vel som Schweiz er 
nu blevet fastlagt i separate aftaler mellem UK’s regering og regeringerne i disse lande. 
Borgere i EEA landene og Schweiz har de samme rettigheder som borgere fra EU27 
landene. De kan ansøge om Settled Status og pre-Settled Status fra 30. marts 2019. 
 

Hvad er Settled Status og pre-Settled Status 
EU reglerne om fri bevægelighed gælder ikke for UK efter december 2020. UK’s regering 
gør det obligatorisk for EU borgere og deres familiemedlemmer, som ønsker at forblive 
legalt i UK efter 31 december 2020, at ansøge om en ny Residence Status. 
Dette kaldes Settled Status og det giver opholdsret uden tidsbegrænsning (Indefinite 
Leave to Remain) til godkendte ansøgere. 
 
UK’s regering og Home Office har erklæret at de forventer, at den overvældende majoritet 
af ansøgninger vil blive godkendt. Der kan være få undtagelser i forbindelse med domme 
for alvorlige forbrydelser. Når du ansøger om Settled Status skal du bevise at du har haft 
fast bopæl i UK i uafbrudt 5 år. Hvis du ikke kan det, men er ankommet til UK før 31. 
december 2020 kan du opnå pre-Settled Status. Hvis du har opnået pre-Settled Status kan 
du ansøge om Settled status efter 5 års uafbrudt ophold. 
 
Der er visse undtagelser. For eksempel for folk der har Permanent Residence (PR) eller 
Indefinite Leave to Remain. Det forklares nærmere nedenfor i afsnittet ” hvad hvis jeg 
allerede har Permanent Residence eller Indefinite Leave to Remain eller Indefinite Leave 
to Enter status? ” 
 
Tidsfristerne vil være anderledes i et ”no deal” scenarie. Det forklares i et særligt afsnit. De 
følgende vejledninger anvender tidsfristerne fra forslaget til Udtrædelsesaftale. 
 

Hvorfor behøver du at ansøge om Settled Status eller pre-Settled Status 
Settled Status garanterer din ret til at bo i UK efter 30. juni 2021. Det er afslutningen på 
den 6 måneders grace periode efter 31. december 2020 før hvilken din ansøgning skal 
indleveres. Hvis du er EU borger og ønsker fortsat at bo og arbejde i UK og have den 
samme adgang til goder, offentlig service og lægehjælp, ret til at studere og ret til at leje 
bolig efter 31. december 2020 er den nye status nødvendig. 
 
Hvis du er et familiemedlem, hvis status i UK er afhængig af retten til fri bevægelighed for 
en EU borger eller en borger i et EEA land, Norge, Liechtenstein, Island eller Schweiz 
gælder det også dig, selvom du ikke er statsborger i et af disse lande. 
 

Hvem skal ansøge? 
Hvis du og dine familiemedlemmer er borgere i et af de 27 EU lande (EU27) og bor i UK 
skal du ansøge. Det omfatter også tredjelandes borgere, hvis status er afhængig af et 
EU27 familiemedlem. 
 
Dette omfatter ikke Irske statsborgere eller EU borgere, der har Indefinite Leave to Remain 
(ILR) eller Indefinite Leave to Enter the UK (ILE). Men disse kan dog ønske at ansøge. 
Personer med et gyldigt ”Permanent Residence” (PR) dokument skal udskifte dette med 



 

 

Settled Status, da deres PR dokument bliver ugyldigt efter 31. december 2020. Du kan 
finde flere oplysninger i afsnittet om ”Kan jeg ansøge om Settled Status eller pre-Settled 
Status?” 
 
Home Office har erklæret at såfremt du har Britisk statsborgerskab i tillæg til 
statsborgerskab i et EU 27 land – dobbelt statsborgerskab – kan du ikke søge om Settled 
Status. Imidlertid kan visse rettigheder under Udtrædelsesaftalen stadig gælde for dig. 
Nære familiemedlemmer kan blive sammenført med dig i UK og familiemedlemmer, der 
kvalificerer under Lounes dual nationals  kan ansøge.    
 

Hvilke rettigheder har du som Settled EU borger efter Brexit? 
Hvis du har Settled Status vil du stort set have de samme rettigheder som nu. Du kan 
forblive i UK så længe du ønsker. Du kan arbejde i UK, benytte NHS, studere og have 
adgang til offentlige midler såsom goder og pensioner såfremt du er berettiget til disse. 
Nuværende nære familiemedlemmer, der bor i udlandet, vil kunne sammenføres med dig i 
UK på samme måde som nu. Men eksempelvis vil en fremtidig ægtefælle ikke 
nødvendigvis kunne opnå sammenføring med dig. Efter 31. december 2021 skal sådanne 
personer behandles efter UK indvandringsregler for familiemedlemmer. 
 
Nogle rettigheder som for eksempel stemmeret og retten til at opstille ved lokale og 
regionale valg er under overvejelse i UK’s administrationsapparat. Det kan muligvis aftales 
for England med EU27 landene på en gensidig basis. 
 
Fremtidige ægtefæller eller familiemedlemmer, med undtagelse af dine biologiske eller 
adopterede børn, falder under fremtidige UK indvandringsbestemmelser. 

 
Når du har Settled Status kan du forlade UK i væsentlige perioder. Men hvis du er væk i 5 
år eller mere mister du din status og kan kun vende tilbage som ny indvandrer under de 
nye indvandringsbestemmelser. 
 
Settled Status giver dig også mulighed for at ansøge om Britisk statsborgerskab, såfremt 
du opfylder kriterierne herfor. Procedure for dette via Permanent Residence fungerer 
stadig i overgangsperioden. 
 

Hvad hvis der er ”no deal” når UK udtræder af EU? 
Der er en mulighed for, at UK udtræder af EU uden at der er opnået en aftale. 
UK's regering angiver i et Policy dokument ,hvad det vil betyde for EU borgere hvis der 
ikke opnås en aftale mellem EU og UK. 
 
Ifølge denne redegørelse vil UK’s regering stadig implementere proceduren for Settled 
Status og i øvrigt handle på samme måde som anført i Udtrædelsesaftalen, selvom der 
ikke foreligger en aftale den 29. marts. Som EU 27 borger skal du og din familie stadig 
ansøge ifølge proceduren for at forblive i UK. 
 
Der vil imidlertid være nogle betydelige forskelle. Da der ikke vil være nogen 
implementeringsperiode, vil garantien kun gælde for EU27 borgere bosat i UK den 29. 
marts 2019. Du har tid indtil 31. december 2020 til at ansøge. Der er altså ingen 6 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

måneders grace periode. UK’s regering ønsker at det nye indvandringssystem skal træde i 
kraft den 1. januar 2021. 
 
Hvis du er uenig i den trufne afgørelse om Settled Status kan du stadig klage, men 
afgørelsen kan ikke appelleres. I relation til forbrydelser begået efter 29. marts 2019 vil 
UK’s deporteringsbestemmelser være gældende. 
 
Nære familiemedlemmer til personer med Settled Status, så som børn, ægtefæller, 
partnere og bedsteforældre, kan såfremt relationen eksisterede før 29. marts 2019 
sammenføres med dig indtil 29. marts 2022.  Fremtidige ægtefæller og partnere kan, når 
relationen er etableret efter 29. marts 2019 sammenføres med dig inden 31. december 
2020. Derefter vil UK indvandringsregler være gældende. 
 
UK har etableret separate aftaler med EEA, EFTA stater og Schweiz 

 

  

https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Settled status: Ansøgningsproceduren 

Ansøgningsproceduren vil være åben fra 30. marts 2019 indtil afslutningen af grace 
perioden (seks måneder efter 31. december 2020) altså 30. juni 2021. For nærværende er 
ansøgning gratis. En offentlig prøveperiode startede den 21. januar 2019. Bosatte EU 
borgere med et gyldigt EU pas og ikke EU borgere i familie med en EU borger og i 
besiddelse af et biometrisk opholdskort kan ansøge tidligere som en del af denne 
offentlige prøveperiode. 
 
Ansøgninger modtaget efter 30. juni 2021 kan stadig behandles afhængig af dine specielle 
forhold, for eksempel hvis du skal sammenføres med et familiemedlem med Settled Status 
eller pre-Settled Status. 
 
Den følgende vejledning vil hjælpe dig til at afgøre hvad din status er og hvad du og dine 
familiemedlemmer behøver for at udfylde en ansøgning. 

 
Kan jeg ansøge om Settled Status eller pre-Settled Status? 
Hvis du har være bosat uafbrudt i UK i fem år eller mere kan du ansøge om Settled Status. 
”Uafbrudt” betyder at du ikke har været uden for UK i mere end 6 måneder i nogen af de 
foregående 5 kalenderår. Længere fravær kan være tilladt under nogle få 
omstændigheder. 
 
Ved ansøgningsproceduren vil du blive bedt om at bekræfte din identitet, fremlægge bevis 
for dit ophold i UK og oplyse om mulige strafferetslige domme. 
 
Hvis du ved udgangen af december 2020 har boet i UK i mindre end 5 år skal du ansøge 
om pre-Settled Status. Når du så har nået 5 års uafbrudt bosætning kan du ansøge om 
Settled Status. 
 

Hvad hvis jeg allerede har Permanent Residence eller Indefinite Leave to 
Remain eller Indefinite Leave to Enter status 
Settled status har samme retsvirkning som Indefinite Leave to Remain. Personer med 
Indefinite Leave to Remain eller Indefinite Leave to Enter the UK har allerede retten til at 
forblive i UK. Imidlertid kan det være, at du ønsker at ansøge om Settled Status for at 
opnå de ekstra rettigheder, der er defineret i Udtrædelsesaftalen. Det kan være retten til 5 
års fravær fra UK eller retten til sammenføring med familiemedlemmer. Det er også lettere 
at bevise din ret til bopæl og ophold med Settled Status end med ILR. 
 
Personer med et gyldigt Permanent Residence dokument skal ansøge om Settled Status, 
da Permanent Residence dokumentet blive ugyldigt fra 31. december 2020. Dokumentet 
kan imidlertid stadig være relevant, for eksempel som bevis for nationaliteten af børn født i 
Storbritannien. Dokumentet skal du derfor fortsat opbevare. I forbindelse med 



 

 

ansøgningen kan du angive om du har Indefinite Leave to Remain eller Permanent 
Residence. 
 
Hvis du har ILR, men mangler bevis for dette, for eksempel fordi dokumentet er 
bortkommet eller ødelagt og du er ankommet til UK før 31. december 1988 kan du også 
ansøge efter følgende procedure  under the Windrush Scheme. 
 
Du skal anføre, at du ikke har været væk fra UK i nogen periode , der overstiger 2 år 
(Indefinite Leave to Remain eller Indefinite Leave to Enter) eller 5 år (Permanent 
Residence). Du behøver imidlertid ikke bevis hvor længe du har haft bopæl i UK. 
 
Hvis du er usikker på dine rettigheder kan du altid søge uafhængig juridisk rådgivning. 
Ressourcer herfor i London kan findes under vores support services side.  
 

Gælder dette også for Irske statsborgere? 
Irske statsborgere har ret til fast bopæl i UK uafhængigt af UK’s medlemskab af EU. De 
anses for ”Settled” fra det øjeblik de tog fast bopæl i UK. De behøver derfor ikke ansøge 
om ny status. De kan dog gøre det, såfremt de ønsker det. Irske statsborgeres 
familiemedlemmer, der er EU borgere eller EEA borgere skal ansøge om Settled Status. 
 
Irske statsborgeres familiemedlemmer, der opfylder kriterierne, kan opnå Settled Status 
selvom den irske statsborger ikke har det. 
 

Og hvad med børn? 
Alle familiemedlemmer skal ansøge individuelt. Forældre og værger skal udfylde 
ansøgningen for børn i deres varetægt. Børn under 21 år af forældre med Settled Status 
kvalificerer til Settled Status efter ansøgning selv hvis de har boet i UK i mindre end 5 år. 
Der er behov for en komplet ansøgning, men hvis forældrene har bevis for deres uafbrudte 
ophold, anses dette også at gælde børnene. Dette gælder også for børn, der ankommer til 
UK efter 31. december 2020. 
 
Ansøgninger fra anbragte børn vil blive indgivet af de myndigheder, i hvis varetægt de er. 
 
Børn født i UK med en forælder, der allerede er UK statsborger eller har Permanent 
Residence eller Settled Status på fødselstidspunktet er britiske statsborgere. De behøver 
ikke at blive naturaliseret eller registreret. Der er visse undtagelser til dette. Du kan finde 
mere information under et barn kan allerede være britisk. 
 
For adopterede børn skal et i UK gyldigt adoptionsbevis fremlægges. Børn født eller 
adopteret efter 31. december 2020 vil også være beskyttede .  
 
Se eksempler på hvordan Settled Status og pre-Settled status finder anvendelse på 
forskellige familier 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case


 

 

Hvad med personer, der har behov for mere hjælp? 
Home Office er klar over, at af mange grunde vil der være personer, som ikke har let 
adgang til information eller evne til at forstå og navigere i systemerne uden hjælp. De har 
måske ikke adgang til en computer, eller ved ikke hvordan en sådan betjenes. De har 
måske begrænset kendskab til det engelske sprog. De kan have et handikap eller et 
helbredsproblem der forhindrer dem i at gennemføre ansøgningsproceduren uden hjælp. 
For personer der ikke kan få adgang til online service eller finder dette vanskeligt er der 
assistance at hente.  En Assisted Digital service vil blive tilbudt Assistancen kan indbefatte 
støtte via telefonen, personlig støtte på udvalgte biblioteker eller hjemme, for dem som 
ikke har mulighed for at anvende anden assistance. 
 
Som en del af den offentlige prøveperiode har Home Office en dedikeret Help line samt 
anden hjælp. Spørgsmål opstået under prøveperioden skal rettes til The EU Settlement 
Resolution Centre, der kan kontaktes på 0300 123 7379 (fra UK) eller + 44 (0) 203 080 
0010 (fra udlandet). Oplysning om priser kan findes på  www.gov.uk/call-charges.  Du kan 
også stille spørgsmål ved at benytte skemaet på eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
 
Der findes uafhængig support og rådgivning i London uafhængig support og 
rådgivningsservice , der kan være til nytte og som kan angive arrangementer i London 
som du måske finder nyttige.  
 

Hvad hvis Du har dobbelt statsborgerskab? 
For EU 27 statsborgere der også har et britisk pas er der ingen ændringer. Da du er britisk 
statsborger vil du fortsat have de samme rettigheder uden behov for at ansøge om Settled 
Status. Du kan imidlertid også have de rettigheder, der er aftalt i Udtrædelsesaftalen. UK’s 
regering har dog endnu ikke angivet hvordan dobbelte statsborgere skal bevise deres 
rettigheder. Se afsnittet ”Kan jeg ansøge om britisk statsborgerskab?” for nærmere 
detaljer. 
 

Kan jeg ansøge om britisk statsborgerskab? 
Hvis du har et gyldigt Permanent Residence (PR) dokument eller et Indefinite Leave to 
Remain (ILR) kan du muligvis ansøge om britisk statsborgerskab. 
Det kan du også gøre, når du har opnået Settled Status. Du skal dog vente 12 måneder, 
før du kan ansøge herom. Det er imidlertid ikke alle EU 27 lande, der tillader deres 
borgere at have et pas fra et andet land, så du mister muligvis din nuværende nationalitet. 
Hvis du opfylder kriterierne for af opnå britisk statsborgerskab, og du ønsker at ansøge 
herom, vil det være en god ide at undersøge med ambassaden, om du kan bevare dit 
fødelands pas, og under hvilke betingelser. Se nærmere på  hvordan ansøger man om 
British Citizenship Nedenfor i assistanceafsnittet kan du finde kontaktoplysninger for 
EU27 landenes ambassader i London. 
 

Hvad med ikke EU familiemedlemmer og afhængige personer? 
Bevis for din relation til dit EU borger familiemedlem (for eksempel dåbsattest, 
vielsesattest eller lignende) kan scannes og indleveres sammen med 
ansøgningsformularen. Du skal også fremlægge bevis for dit familiemedlems identitet og 
bopæl, hvis denne endnu ikke selv har opnået Settled Status. Medmindre du har et 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship


 

 

biometrisk opholdskort skal du på et ansøgningscenter i UK levere fingeraftryk og et 
pasbillede. 
 
EU borgere bosat i UK den 31. december 2020 kan få sammenføring med nuværende 
familiemedlemmer, selvom disse ikke selv er EU borgere. Dette gælder også for dem, der 
opnår eller har opnået britisk statsborgerskab i tillæg til statsborgerskabet i deres 
fødeland. De vil bevare retten til automatisk at få sammenføring med et nuværende ikke 
EU familiemedlem efter 31. december 2020. Nære familiemedlemmer er i denne 
forbindelse afhængige forældre og bedsteforældre så vel som børn under 21 år og 
afhængige børn over 21 år. Dette er en følge af den såkaldte  Lounes case. UK borgere 
har ikke automatisk denne rettighed. 
 
Dette gælder ikke for britiske statsborgere, der har opnået et EU27 pas (inklusive et irsk 
pas) for at tillade dem at udnytte reglerne om fri bevægelighed, men som stadig er bosat i 
UK. De er ikke indvandrere til UK og de anses ikke for at have benyttet deres traktatslige 
rettigheder. De anses derfor i denne sammenhæng for Britiske statsborgere. 
 
Hvis du er usikker på status for afhængige personer og familiemedlemmer, ønsker du 
måske at søge uafhængig rådgivning. Se efter organisationer i London herunder 
uafhængig rådgivning. 
 

EU borgere der midlertidigt bor udenfor UK 
I øjeblikket kan du opholde dig udenfor UK i højst to år, før du mister Indefinite Leave to 
Remain eller Permanent Residence. Ifølge Udtrædelsesaftalen vil dette blive udvidet til 
fem år for Settled Status 
 
Hvis du i øjeblikket bor i udlandet og har til hensigt at vende tilbage, bør du overveje at 
gøre dette før den 31. december 2020, der er slutdatoen for ansøgning om Settled Status 
eller pre-Settled Status. I tilfælde af ”no deal” er datoen for at kvalificere til Settled Status 
eller pre-Settled status anderledes. 
 
Der kan være forhold ifølge hvilke du ikke behøver at vende tilbage inden denne dato for 
at ansøge. Der er foreløbig ingen procedure for at ansøge fra udlandet. 
 

EU borgere der ankommer efter slutdatoen (indvandringsregler efter Brexit) 
Såfremt du ankommer efter slutdatoen, den 31. december 2020, vil din ret til at forblive i 
UK afhænge af nye indvandringsregler, der skal etableres efter Brexit. Medmindre andet 
bliver aftalt mellem UK og EU, og du ikke er et nært familiemedlem til en person med 
Settled eller pre-Settled Status, vil du blive behandlet som personer af enhver anden 
nationalitet, og i overensstemmelse med de på det tidspunkt relevante indvandringsregler. 
Der kan være en undtagelse for personer der opfylder kriterierne for pre-Settled Status, 
men som ikke var vendt tilbage før slutdatoen. 
 

Intet af det jeg har læst indtil nu passer på mine familieforhold. Hvor kan jeg 
finde yderligere vejledning? 
Der er et antal af situationer hvor for eksempel børn eller personer, der har passet EU 
borgere med bopæl i UK, kan have afledte rettigheder. Ikke EU borgere der har passet  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

EU borgere i UK kan også have afledte rettigheder.  fri bevægelighed  indeholder mere 
information om begge situationer.  
 
Hvis noget af dette vedrører dig, eller du er bekymret over dine eller dine 
familiemedlemmers rettigheder, vil det være godt at søge uafhængig rådgivning. Vi har 
samlet en liste over ressourcer i London: samlet liste over akkrediterede 
organisationer. 
 

Hvordan kan jeg ansøge? (mobil app. On line, papir, bibliotek) 
Ansøgninger kan udfyldes on line, og Home Office har udgivet en mobil app til støtte for 
ansøgningsproceduren .Appen fungerer på smart phones med Android 6.0 eller højere. 
Der er mulighed for at scanne dit pas, og læse chippen med biometriske data. Appen til 
iPhone kan ikke scanne dit pas eller biometriske ID, men dette kan gøres på en række 
centre ID dokument scanning service er til rådighed på et antal centre (men der kan være 
gebyrer).  Dine ID dokumenter kan også fremsendes med almindelig post. 
 
Til personer der ikke har adgang til on line service eller finder dette vanskeligt er der en 
særlig service.  Assisted Digital service vil blive tilbudt. Denne støtte kan omfatte 
telefonstøtte, personlig støtte på udvalgte biblioteker eller i hjemmet for dem, som ikke kan 
benytte sig af de andre muligheder. 
 

Hvilke dokumenter og anden information skal jeg bruge? 
Du skal bruge et gyldigt pas eller et biometrisk identitetskort. Et biometrisk dokument 
indeholder en chip (ligesom et bankkort), der indeholder information om dig. 
 
Du skal bruge bevis for bopæl i UK, medmindre du allerede har et gyldigt Permanent 
Residence dokument eller Indefinite Leave to Remain eller Indefinite Leave to Enter the 
UK. Hvis du har betalt skat via dit arbejde, eller modtaget goder, kan du anvende dit 
National Insurance number for at bekræfte din bopæl i UK 
 
Hvis der ikke er tilstrækkelig information i de nationale databaser så som HMRC eller 
DWP vil du blive anmodet om yderligere bevis for dit uafbrudte ophold. du vil blive 
anmodet om yderligere bevis for dit uafbrudte ophold. Dette kan indbefatte: 
  

• P60 eller P45 

• Lønsedler 

• Kontoudtog fra bank 

• El- eller gasregninger, Council Tax opkrævninger, telefonregninger 

• Årsregnskab fra firma 

• Ansættelseskontrakter eller ansættelsesbreve 

• Breve, regninger eller certifikater fra anerkendte uddannelsesinstitutioner 

• Passtempler visende ankomst til UK 

• Flybilletter eller togbilletter der bekræfter rejser indenfor UK. 
 
Der er for øjeblikket en grænse for hvor mange data du kan scanne og uploade via appen, 
men ansøgere kan indlevere disse on line eller med normal post, hvis grænsen er nået. 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

Du skal ikke fremlægge bevis for dit samlede ophold i UK. Du skal kun have bevis for den 
periode, der giver dig ret til Settled Status eller pre-Settled status, hvilket typisk vil sige de 
sidste 5 år. 
 
Hvis du ikke er borger i et EU eller EEA land eller Schweiz skal du fremlægge bevis for din 
relation til et familiemedlem fra et af disse lande og med bopæl i UK. 
 
Home Office har erklæret, at såfremt du ikke kan fremlægge bevis for ophold vil de 
sammen med dig forsøge at afgøre din status i UK. 
 
Der er en nyttig checkliste som kan være god at have, når ansøgningsproceduren 
påbegyndes.  checkliste for dokumenter og information  
 

Kriminalitetscheck 
Du skal oplyse om enhver dom for alvorlig kriminalitet i UK eller i udlandet. Det gælder 
også for børn over 10 år, på hvis vegne du ansøger. Disse oplysninger vil blive 
krydschecket med UK strafferegister. Arreststation eller dom for en mindre 
lovovertrædelse forhindrer ikke ansøgning om Settled eller pre-Settled Status. Fartbøder 
medregnes for eksempel ikke.  
 
Lovovertrædelser og domme vurderes sag for sag. Det kan være en god ide at søge 
uafhængig juridisk rådgivning før du ansøger, såfremt du har mere end en dom eller er 
idømt hæfte eller fængsel i mere end 12 måneder. Liste over rådgivere kan findes 
her.  liste over uafhængige juridiske rådgivere. 
 

Koster det noget? 
Oprindelig oplyste regeringen at der ville være en afgift på 65£ for voksne og 32,50£ for 
børn under 16 år. Imidlertid erklærede Premierministeren i en tale til Underhuset den 21. 
januar 2019 at afgiften er trukket tilbage og at ansøgning er gratis., Hvis du ansøger under 
den nuværende prøveperiode skal du betale, men beløbet vil blive refunderet. Hvis du har 
ansøgt under nogen af de tidligere prøveperioder vil du også blive refunderet. Det vil ske til 
det samme kort som du betalte med. 
 
Der kan stadig være omkostninger forbundet med check af dokumenter og ID på de 
dedikerede centre. Det gælder også juridisk rådgivning, såfremt du har behov for det.  

 

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Yderligere information 

Ansøgning fra udlandet 
For nærværende skal ansøgning foretages i UK. Der vil være åbent for ansøgninger  indtil 
midnat den 31. december 2020, fra personer, der kan anses for ”resident” inden da. 
 
Det vil også omfatte personer, der tidligere har haft bopæl i UK, som er udenfor UK på 
denne dato, men som har opretholdt ”continuity of residence” her. For eksempel vil 
personer med uafbrudt ophold i UK, der er i udlandet på forretningsrejse, ferie eller 
midlertidigt ophold i udlandet den 31. december 2020 kunne foretage ansøgningen når de 
vender tilbage til UK. 
 
Home Office overvejer for tiden om ansøgninger fra udlandet kan accepteres, men der er 
ikke truffet nogen beslutning. Dette kunne for eksempel gælde personer med Permanent 
Residence, der har været uden for landet i mindre end to år. 
 

Får jeg bevis for Settled Status /pre-Settled Status? 
Hvis du får tildelt Settled Status får du et dokument, der beviser det. Hvis du imidlertid skal 
bevise din status overfor en arbejdsgiver, en udlejer eller sundhedspersonale kan du 
forsyne dem med en adgangskode og et web-link. De kan så elektronisk checke din 
status. De vil ikke kunne få andre oplysninger om dig gennem dette link. 
 

Appel og tilsyn 
Brevet med afgørelsen vil angive hvordan du kan anmode om fornyet behandling, såfremt 
du er utilfreds med beslutningen om den status du har fået tildelt. Dette kaldes en 
administrativ klage, og du skal anmode om en sådan behandling senest 28 dage fra 
datoen for beslutningen. Der en afgift på 80£, men den vil blive refunderet såfremt du får 
ret eller hvis ansøgningen afvises som ugyldig. Afgiften refunderes ikke såfremt du får ret 
på grund af fremlæggelse af yderligere information.  du kan anmode om fornyet 
behandling via en ansøgningsformular  
 
Etablering af en uafhængig tilsynsmyndighed er aftalt i Udtrædelsesaftalen. I 
overgangsperioden vil Europakomissionen have tilsynsretten. 
 

Betingelser for at bevare Settled Status når først det er opnået 
For at bevare Settled Status må du ikke forlade UK i en fortsat periode af fem år. Du må 
heller ikke blive dømt for en alvorlig forbrydelse. I øvrigt er der ingen hindringer for at 
bevare din Settled Status og forblive i UK som nu. 
 

Fremtidige rettigheder 
Meget af dette vil afhænge af de endelige aftaler mellem UK og EU, og de arrangementer 
for tilsyn der etableres. Dine rettigheder vil blive lovfæstet i UK lovgivning. 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Udtrædelsesaftalen er grundlaget for mulige udfordringer, og denne er fortsat kun et 
forslag. 
 

Support service til europæiske Londonere 
Dette hub giver anvisninger til EU27 borgere og borgere fra Norge, Island, Liechtenstein 
og Schweiz og deres familier, som bor i London. 
 
Målet er at forberede dig på at ansøge om Settled Status. Hvis du har behov for yderligere 
information, kan du søge på vores liste over support services. Den giver adgang til 
troværdige og anerkendte kilder til yderligere support og information. 
 
Vi har også udarbejdet en gloseliste, der hjælper med at forklare terminologien på dette 
hub. Informationen er ikke juridisk rådgivning og den kan derfor ikke altid stå alene. 
 
Du kan registrere dig til at modtage opdateringer på  Home Office information site. 

  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Ordliste 

Nedenfor findes en liste over ord og terminologi der kan hjælpe dig til bedre at forstå det 
sprog, der anvendes for at beskrive UK’s udtræden af EU og hvad det betyder for dig. 
 
Terminologien kan ændre sig afhængig af aftalen mellem EU og UK. 
 

Terminologi Forklaring 

Artikel 50 

Dette er en paragraf i EU’s Lissabon 
traktat, der giver enhver EU medlemstat en 
ensidig ret til fuldstændig udtræden af EU. 
Når en medlemstat har meddelt det 
Europæiske Råd sin hensigt om at 
udtræde skal EU og den pågældende stat 
forhandle udtrædelsesbetingelserne 
indenfor en tidsramme af 2 år. 

Biometrisk ID 

Er et pas eller et ID kort med en indbygget 
elektronisk mikroprocessor chip, der 
indeholder biometrisk information, som kan 
anvendes til at validere identiteten af 
ejeren af passet eller ID kortet. 

Biometrisk opholdstilladelse 

Et opholdskort for ikke EEA borgere som 
indbefatter data så som navn, fødselsdato, 
indvandrerstatus, betingelser for ophold og 
biometrisk information (fingeraftryk og 
foto). 

Britisk Statsborgerskab (Britisk 
Nationalitet)  

Britisk statsborgerskab eller naturalisation 
giver en person ret til et britisk pas og  alle 
rettigheder for UK Statsborgere. 

Fast bopæl 
Ifølge Home Office betyder fast bopæl blot 
at man har boet eller bor i UK (uafbrudt i 
mindst 6 måneder). 

Afhængigt familiemedlem 
Denne person er i familie med sin EU/EEA 
sponsor, men er ikke dennes ægtefælle, 
partner, barn eller afhængig forælder. 



 

 

Denne person har et relevant dokument 
udvisende det afhængige familieforhold. 
Det indeholder familietilladelse, et 
registreringscertifikat, et opholdskort, et 
dokument med tilladelse til fast ophold eller 
et fast opholdskort udstedt i UK under EEA 
regler (som ansøgt inden 31. december 
2020). 

Afledte rettigheder 

En person der ikke legalt kvalificerer til 
ophold under EU’s regler om fri 
bevægelighed, og som ikke er statsborger i 
et EU/EEA land kan have en anden ret  til 
ophold under EU lovgivning. For eksempel 
personer der passer EU/EEA eller britiske 
børn eller afhængige voksne. 
(Inkluderer ”Zambrano”, ”Chen”. ”Ibrahim” 
og ”Texeira” sagerne)  

Dobbelt nationaltet og bevarelse af EU 
rettigheder 

En person der i kraft af britisk 
naturalisering har dobbelt statsborgerskab 
i Storbritannien og et andet EU land, og 
som har boet i UK og udøvet sine 
rettigheder som EU borger, før den 
pågældende blev Britisk statsborger. 

EEA (European Economic Area)  

(Dansk: EØS) Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde 

EEA eller EØS omfatter Island, 
Liechtenstein og Norge. Disse lande er 
ikke medlem af EU. 

Overgangsperiodens afslutning – 31. 
december 2020 

Dette er slutdatoen for overgangsperioden, 
hvor UK’s udtræden af EU er fuldt 
implementeret. 

EU 

Den Europæiske Union (EU) er et 
økonomisk og politisk partnerskab mellem 
28 lande. EU er den nyeste form for 
europæisk integration indenfor hvilket det 
indre marked tillader fri bevægelse hen 
over de nationale grænser af varer, kapital, 
tjenesteydelser og arbejdskraft. 

EU lande 

Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, 
Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Ungarn, Italien, Irland, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene, Polen, Portugal, 



 

 

Rumænien, Spanien, Slovakiet, Slovenien 
og Sverige.  

EU traktater 

EU er grundlagt på en serie traktater 
mellem medlemsstaterne. Eksempelvis er 
retten til fri bevægelighed for EU borgere 
etableret i en EU traktat og reguleret af EU 
direktiver. 

Familiemedlemmer 

De følgende anses som direkte 
familiemedlemmer for en EU/EEA 
statsborger: Deres ægtefælle eller 
registrerede partner, direkte efterkommere 
under 21 år af EU/EEA borgeren eller 
dennes ægtefælle eller registrerede 
partner. Desuden de sammes afhængige 
direkte familiemedlemmer i opstigende 
linje. 

Familie visum (EEA familie tilladelse) 

En EEA familie tilladelse er et visum som 
giver adgang til UK for ikke EEA 
familiemedlemmer eller familiemedlemmer 
til EEA borgere, som falder udenfor 
ovennævnte definition.  

Fri bevægelighed 

Fri bevægelighed og bopæl er retten for 
EU og EEA borgere og deres 
familiemedlemmer til frit at bevæge sig og 
optage bopæl i ethvert EU land. Dette er et 
fundamentalt princip, der er lovfæstet i 
paragraf 45  i Traktaten om den 
Europæiske Unions Funktionsmåde. EU 
statsborgere har ret til at: 

• Søge arbejde i et andet EU land 

• Arbejde der uden behov for en 
arbejdstilladelse 

• Tage bopæl der med dette formål 

• Forblive der selv når 
arbejdsforholdet er ophørt 

• Nyde samme goder som landets 
statsborgere i relation til 
beskæftigelse, arbejdsvilkår og alle 
andre sociale og skattemæssige 
forhold 



 

 

Grace periode 

Er perioden fra 1. januar 2021 til 30. juni 
2021, hvor ansøgninger om ”Settled 
Status” og ”pre-Settled Status” stadig 
accepteres selvom UK formelt er udtrådt af 
EU. 

Indefinite leave to Remain (ILR) 

Indefinite Leave to Remain er en UK 
indvandringsstatus, der er til rådighed for 
borgere fra ethvert land. Det er en 
tilladelse til permanent at bo og arbejde i 
UK. Den opnås normalt efter 5 års uafbrudt 
bopæl i UK. 

Lounes sagen 

En principiel sag fra Domstolen (ECJ) 
ifølge hvilken en EU borger, der er blevet 
Britisk statsborger, ikke mister sin ret for 
ægtefælle eller nære familiemedlemmer, 
der ikke er EU borgere, til at have eller 
optage fast bopæl i UK. 

Permanent Residence (PR) 

EU og EEA statsborgere kan ansøge om 
dette ikke obligatoriske dokument, der 
beviser deres ret til permanent ophold efter 
fem års uafbrudt bopæl i UK under EU 
lovgivning. Det anvendes til at tilsikre 
opholdsret for deres ikke EU 
familiemedlemmer eller til ansøgning om 
Britisk statsborgerskab før introduktionen i 
marts 2019 af EU Settlement procedure. 
Det vil ikke være gyldigt, når UK udtræder 
af EU, men kan gratis ombyttes til et bevis 
for ”Settled Status”. 

Residence status (status som 
fastboende) 

I denne forbindelse vedrører det 
indvandrings- og opholdsrettigheder for 
EU/EEA eller ikke EEA borger og deres 
ikke EEA familiemedlemmer.  

Settlement procedure 

Home Office har arbejdet på at udvikle en 
ny procedure, som vil tillade EU borgere 
og deres familier at opnå den UK 
indvandringsstatus de behøver for at 
forblive her permanent efter Brexit. EU 
settlement proceduren vil være klar den 
30. marts 2019. I overensstemmelse med 
udtrædelsesaftalen har EU borgere og 
deres familiemedlemmer indtil 30. juni 
2021 til at ansøge. 



 

 

Settled Status. Deadline for ansøgning 
er 30. juni 2021 

Dette er deadline for ansøgning om Settled 
Status. Efter denne dato accepteres 
ansøgninger kun under helt exceptionelle 
omstændigheder. 

Tredjelandes borgere 
En tredjelands borger er i UK en person, 
der ikke er Britisk, Irsk eller EEA/EU 
borger. 

Overgangsperiode (også kaldet 
implementeringsperiode) 

Efter UK officielt udtræder af EU har man 
planlagt en tidsbegrænset periode før de 
endelige og permanente arrangementer 
mellem EU og UK træder i kraft.  Denne 
periode slutter den 31. december 2020. 
Dem som ansøger om ”Settled Status” før 
denne dato vil nyde beskyttelse såvel 
under EU lovgivning som under 
Udtrædelsesaftalens bestemmelser. 

Udtrædelsesaftalen 

Er aftalen der forhandles mellem UK og 
EU. Målet med aftalen er at definere 
arrangementerne for UK’s udtræden af EU 
i marts 2019. Et af nøgleområderne i 
denne aftale vedrører borgernes 
rettigheder og hvad der vil ske med EU 
borgere, som bor i UK og UK borgere som 
bor i EU, når UK udtræder af EU. 

 

 


