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Miðstöð fyrir ESB 
borgara sem eru 
búsettir í London 
 

Borgarstjórinn, Sadiq Khan, hefur talað skýrt um að 
borgarar Evrópusambandsins sem eru búsettir í London eru 
hluti af og eru velkomnir í okkar merku borg. 
 
Til þess að tryggja að borgarar Evrópusambandsins og 
fjölskyldur þeirra séu með allar þær upplýsingar sem þeir 
þurfa að hafa varðandi búsetu í London eftir Brexit þá höfum 
við komið á fót þessari miðstöð. Við höfum sett upp fáeinar 
upplýsingaeiningar í því skyni að veita þér skýrar og 
óhlutdrægar upplýsingar, og gerist þess þörf að leiðbeina 
þér þangað sem þú færð frekari þjónustu og ráðgjöf. 
Þessi síða verður uppfærð áfram. 
 
Skráið mig til að ég fái sendar uppfærslur fyrir ESB 
borgara með búsetu í London 
 

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


 
 

 

Brexit: hvað hefur þetta í för með sér fyrir ESB 

borgara með búsetu í London 

Bretland ákvað í atkvæðagreiðslu árið 2016 að fara úr Evrópusambandinu. Hér á eftir eru 
gefin svör við ýmsum þeim spurningum sem þú kannt að hafa um þessa ákvörðun og um 
það hvaða áhrif Brexit kemur til með að hafa í för með sér fyrir þig. 
 

Hvað er Brexit? 
Brexit er hugtak sem er almennt notað um að Bretland fari úr ESB á grundvelli 
þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fór 23. júní 2016.  
 
Í mars árið 2017, tilkynnti Theresa May forsætisráðherra, Evrópusambandinu um þá ætlun 
Bretlands af fara úr ESB, tilkynning þessi kallast tilkynning samkvæmt 50. gr. Var þetta 
upphafið að tveggja ára samningsferli þar sem komast skyldi að samkomulagi um þá 
skilmála sem gilda skyldu um brotthvarf Bretlands úr ESB.  
 
Bretland hefur verið aðildarríki að ESB frá árinu 1973. Þetta þýðir að margar stofnanir, margs 
konar fyrirkomulag og samningar sem eru til staðar og sem eru hluti aðildar Bretlands að 
ESB verða óþarfir þegar Bretland yfirgefur ESB. Nýjar stofnanir, tilhögun og samningar þurfa 
að koma í stað hinna, sem munu þá lúta Breskri löggjöf, ekki löggjöf ESB. 
 

Hver eru áhrif Brexit á ESB borgara sem eru búsettir í London? 
Lundúnabúar, án tillits til bakgrunns eða þjóðernis, eru þrautseigir og úrræðagóðir, færir um 
að laga sig að breytingum og fagna nýjum tækifærum. En hinsvegar eru ekki allar breytingar 
auðveldar og ákjósanlegar, né getum við haft stjórn á þeim. Hverjar svo sem skoðanir þínar 
eru á Brexit, þá hefur þessi útganga veruleg áhrif á líf allra.   

Þetta verður raunin um þá sem eru með vegabréf frá hinum 27 löndum Evrópusambandsins 
(ESB) sem og um þá sem eru ríkisborgarar landa sem eru utan ESB eins og Noregs, 
Liechtenstein og Íslands (einnig þekkt sem lönd EES) og Sviss, og einnig um 
fjölskyldumeðlimi þeirra sem settust hér að á grundvelli réttinda um frjálsa för. Evrópubúar 
sem eru búsettir í Bretlandi (UK) á grundvelli réttinda um frjálsa för munu verða þess vör að 
því að búsetustaða þeirra breytist þegar Bretland yfirgefur ESB. Bresk stjórnvöld hafa komist 
að samkomulagi við ESB um nýja stöðu varðandi þessa íbúa, til að leyfa þeim að halda 
áfram að búa og starfa í landinu.  Þessi nýja búsetustaða nefnist Búsetuheimild. Fyrir utan 
nokkrar undanþágur, ef þú ert ESB27, EES eða svissneskur ríkisborgari, með búsetu í 
Bretlandi munt þú þurfa að sækja um búsetuheimild með því að fara í gegnum ferli sem lýtur 
stjórn Innanríkisráðuneytis breska ríkisins. Þetta gæti líka átt við ef þú ert ekki ESB27, EES, 
eða svissneskur ríkisborgari, en fjölskyldumeðlimur þinn er það. 
 



 

 

Borgarstjóri London hefur ekki löggjafarvald yfir þessu ferli þar sem þetta er innan valdsviðs 
ríkisstjórnar Bretlands, hins vegar vill hann tryggja að íbúar London frá ESB, EES og Sviss, 
og fjölskyldur þeirra geti haldið áfram að vera hluti af samfélagi okkar og innt að fullu leyti af 
hendi framlag sitt til þess.  
 
Þessum leiðbeiningarsíðum er ætlað að veita þér aðgang að skýrum og óhlutdrægum 
upplýsingum, og sé þess óskað, að veita þér leiðbeiningar um heimildir varðandi frekari 
þjónustu og ráðgjöf. Þessar síður veita ekki lögfræðiráðgjöf enda geta borgarstjórnaryfirvöld 
London og umhverfis (GLA) ekki gert slíkt. 

 

Hvernig verður sambandinu milli ESB og Bretlands háttað í framtíðinni?  
Eftir er að semja um margt í þessu efni og nokkrar sviðsmyndir hafa verið ræddar mikið í 
fjölmiðlum, þ.á.m. horfur á því að yfirgefa ESB án samkomulags, eða „enginn samningur“. 
Þetta myndi hafa alvarleg áhrif á stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga sem reiða sig á reglur 
ESB og tilhögun sem samið hefur verið um samkvæmt ESB samningum. Í kafla hér á eftir 
höfum við sett fram það sem kann að vera ólíkt fari svo að enginn samningur verði gerður.  
 
Hins vegar hafa Bretland og ESB lýst því yfir að þau vilji koma í veg fyrir að sú staða komi 
upp og hvað sem gerist muni vernd núverandi stöðu og réttar ESB27 ríkisborgara til dvalar 
og starfa í Bretlandi (Breskra ríkisborgara í öðrum ESB ríkjum) vera forgangsatriði. Það er 
ásetningur bresku ríkisstjórnarinnar að framkvæma Búsetuheimildarkerfið, hver sem 
niðurstaða samningaviðræðnanna verður. 
 
Í „Viljayfirlýsingu“ sinni sem gefin var út þann 21. júní 2018, lýsir breska ríkisstjórnin því yfir:  
 
„Trygging réttinda borgara hefur ávallt verið forgangsmál hjá okkur í samningaviðræðum við 
Evrópusambandið (ESB). Við erum búin að standa við okkar varðandi þetta loforð og höfum 
náð samkomulagi við ESB þar sem réttindi ríkisborgara ESB sem eiga heima í Bretlandi eru 
tryggð svo og réttindi breskra ríkisborgara sem eiga heima í ESB. Ríkisborgarar ESB sem 
eiga heima í Bretlandi ásamt fjölskyldum þeirra munu geta dvalist áfram og geta haldið áfram 
að lifa sínu lífi, með sama aðgengi að vinnu, námi, bótaréttindum og opinberri þjónustu eins 
og þeir hafa núna. Núverandi nákomnir fjölskyldumeðlimir sem búa erlendis munu geta 
sameinast þeim hér í framtíðinni.“  
 
Sem hluti af ferlinu varðandi úrgöngu Bretlands úr ESB hefur breska ríkisstjórnin gert 
samning sem kveður á um skilmálana varðandi úrsögn Bretlands. Hann nefnist 
Úrgöngusamningurinn og luku ESB og breska ríkisstjórnin við gerð hans í  nóvember 2018. 
Í þessum samningi er að finna nánari útlistun á því hvernig þeir sem haft hafa hag af frjálsri 
för innan ESB, bæði ESB27 ríkisborgarar með búsetu í Bretlandi og breskir ríkisborgarar 
sem eiga heima í ESB27 löndunum, munu njóta verndar þegar Bretland fer út úr ESB. Hins 
vegar verður breska þingið að samþykkja Úrgöngusamninginn og var hann felldur í neðri 
deildinni í nokkrum atkvæðagreiðslum sem fram fóru á tímabilinu 15. janúar til 29. mars 
2019. Það voru margskonar efnisþættir sem þingmenn báðum megin í þinginu vildu ekki 
fallast á, þ.á.m. varðandi landamærin milli Lýðveldisins Írlands og Norður Írlands.  
 
Ríkisstjórn Bretlands samþykkti framlengingu á aðild að ESB til að skapa svigrúm fyrir 
forsætisráðherrann til að ná samkomulagi við breska þingið um bestu leiðina fram á við og 
til að reyna að tryggja meirihluta fyrir samning um úrgöngu í neðri deildinni. Núverandi 

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


 

 

samþykkt dagsetning úrgöngunnar er 31. október 2019. Þetta hefur engin áhrif á 
lokadagsetningu bráðabirgðatímabilsins eða á umsóknarfrest til að sækja um 
Búsetuheimild, sem mun vera hinn sami. 
 

Hvað hefur þetta í för með sér fyrir ESB ríkisborgara í London? 
Þetta þýðir að þið getið dvalið í London og að þið munuð geta lifað ykkar lífi mikið til eins og 
þið gerið núna þegar Bretland yfirgefur ESB. Núverandi búsetustaða ykkar verður varin, þið 
munuð geta haldið áfram að vinna eins og nú og fengið aðgang að þjónustu og heilsugæslu. 
Hins vegar þurfið þið að sækja um nýja búsetustöðu, sem staðfestir að þið eigið heima í 
Bretlandi og hafið rétt til þess. Þetta nefnist Búsetuheimild eða for-Búsetuheimild. 
 

Hvað hefur þetta í för með sér fyrir EES ríkisborgara frá Noregi, Liechtenstein 
og Íslandi eða Sviss?  
Nú er búið að semja um réttindi ríkisborgara frá öðrum EES löndum, Noregi, Liechtenstein 
og Íslandi, sem og um réttindi ríkisborgara frá Sviss, í sérsamningum milli ríkisstjórnar 
Bretlands og ríkisstjórna þessara landa. Ríkisborgarar EES landanna og Sviss munu vera 
með sömu réttindi og ríkisborgarar ESB27 landanna og geta samið um Búsetustöðu og for-
Búsetustöðu. 
 

Hvað er Búsetustaða og for-Búsetustaða? 
Reglusetning ESB um frjálsa för mun ekki lengur gilda um Bretland eftir desember 2020, 
þannig að bresk stjórnvöld eru að lögbinda þá skyldu fyrir ESB, EEA og svissneska 
ríkisborgara, ásamt fjölskyldumeðlimum þeirra, sem óska eftir því að dvelja áfram með 
löglegum hætti í Bretlandi eftir 31 desember 2020, að sækja um nýja búsetustöðu. Þetta 
nefnist Búsetustaða og slíkt veitir þeim umsækjendum sem verða samþykktir, ótímabundna 
heimild til áframhaldandi dvalar.  
 
Ríkisstjórn Bretlands og innanríkisráðuneytið hafa lýst því yfir að þau búast við því að mikill 
meirihluti umsækjenda fái umsóknir sínar samþykktar, með einungis mjög fáum 
undantekningum sem tengjast sakfellingum vegna alvarlegra brota. Þú munt þurfa að láta í 
té sönnun fyrir því að þú hafir átt heima í Bretlandi í fimm ár samfellt (samfelld búseta) til 
þess að fullnægja skilyrðum um Búsetustöðu þegar þú sækir um. Getir þú ekki gert slíkt en 
komið til Bretlands þann 31. desember 2020, eða fyrir þann tíma, þá kannt þú að fá veitta 
for-Búsetustöðu. Sértu með for-Búsetustöðu getur þú sótt um Búsetustöðu þegar þú hefur 
verið með samfellda búsetu í Bretlandi í fimm ár.  
 
Á þessu kunna að verða einhverjar undantekningar, t.d. varðandi fólk sem er með fasta 
búsetu (PR), eða sem er með ótímabundna heimild til að dvelja áfram, en þetta er útskýrt 
nánar í hlutanum „Hvað gerist ef ég er þegar með stöðu sem verandi með fasta búsetu eða 
ótímabundna heimild til að dvelja áfram, eða ótímabundna heimild til að koma inn í landið?“ 
hér á eftir. 
 
Tímamörk verða önnur verði staðan sú að „enginn samningur“ verður gerður, í sérkafla er 
greint nánar frá þessum mismunandi tímamörkum. Það sem hér fer á eftir í leiðbeiningum 
þessum miðast við tillögur að tímamörkum sem fram koma í drögum að úrsagnarsamningi.  
 
 
 

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


 

 

Hvers vegna ættir þú að þurfa að sækja um Búsetustöðu eða for-Búsetustöðu? 
Búsetustaða tryggir rétt þinn til búsetu í Bretlandi eftir 30. júní 2021, sem markar lok sex 
mánaða umþóttunartíma eftir 31. desember 2020 þegar þarf að leggja inn umsóknir. Sért þú 
ESB ríkisborgari og viljir þú halda áfram að búa og starfa í Bretlandi, til að vera með sama 
aðgang að sömu bótakjörum, opinberri þjónustu og heilsugæslu, réttindum til náms og 
húsaleigu eftir 31. desember 2020 þá munt þú þurfa á þessari nýju stöðu að halda.  
 
Sértu fjölskyldumeðlimur þar sem stað þín í Bretlandi styðst við réttindi um frjálsa för ESB-
ríkisborgara, eða EES-ríkisborgara frá Noregi, Liechtenstein, eða Íslenskur ríkisborgari eða 
Svissneskur, þá gildir þetta einnig um þig og þú verður að sækja um, jafnvel þótt þú sjálf/ur 
sért ekki ríkisborgari neins þessara landa. 
 

Hverjir þurfa að sækja um?  
Séuð þú og fjölskyldumeðlimir þínir ESB27, EES, eða svissneskir ríkisborgarar og eigið 
heima í Bretlandi, þá munið þið þurfa að sækja um. Þetta tekur einnig til ríkisborgara þriðja 
lands sem er með innflytjendastöðu sem er háð fjölskyldumeðlimi frá ESB27, EES eða 
Sviss.  
 
Þetta gildir ekki um írska ríkisborgara, eða ESB, EES eða svissneska ríkisborgara sem eru 
með ótímabundna heimild til áframhaldandi dvalar (ILR), eða ótímabundna heimild til að 
koma til Bretlands (ILE), en sem kunna þó að vilja sækja um.  
 
Fólk með skjal sem heimilar fasta búsetu (PR) mun þurfa að skipta því út fyrir Búsetustöðu 
þar sem skjalið sem þeir eru með fellur úr gildi 31. desember 2020. Hægt er að nálgast 
frekari upplýsingar í kaflanum um hæfi. 
 
Innanríkisráðuneytið hefur lýst því yfir að sértu með breskan ríkisborgararétt auk 
ríkisborgararéttar í ESB, EEA landi eða Sviss, sem nefnt er tvöfalt ríkisfang, þá munt þú ekki 
geta sótt um Búsetustöðu, þó svo ákveðin réttindi sem njóti verndar samkvæmt 
Úrgöngusamningnum kunni samt sem áður að eiga við um þig. Nánir fjölskyldumeðlimir geta 
sameinast þér í Bretlandi og fjölskyldumeðlimir svonefndra Lounes dual nationals geta sótt 
um samkvæmt kerfinu.   
 

Hver eru réttindi þín sem ESB ríkisborgari með búsetustöðu eftir Brexit? 
Með Búsetustöðu muntu nokkurn veginn halda hinum sömu réttindum og þú ert með núna. 
Þú munt geta dvalið áfram í Bretlandi eins lengi og þú vilt. Þú munt geta starfað í Bretlandi, 
notað opinberu heilsugæsluna, stundað nám og haft aðgang að almannafé eins og bótum 
og ellilífeyri ef þú uppfyllir skilyrði. Núverandi nánir fjölskyldumeðlimir sem búa utan 
Bretlands munu geta sameinast þér hér í framtíðinni á sama hátt og þeir geta nú, en 
tilvonandi maki getur hugsanlega ekki átt kost á því að sameinast þér, til dæmis. Þeir munu 
þurfa að koma til landsins samkvæmt Breskum innflytjendareglum um fjölskyldumeðlimi eftir 
31. desember 2020. 
 
Sum réttindi eins og kosningaréttur og rétturinn til að bjóða sig fram til kjörs í kosningum til 
sveitarstjórna og til héraðsstjórna eru til athugunar hjá hinum dreifstýrðu stjórnsýslusvæðum 
Bretlands og kunna að verða samþykkt að því er England varðar hjá ESB27 þjóðunum á 
gagnkvæmum grundvelli eftir 31. desember 2020.  
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

Tilvonandi makar eða fjölskyldumeðlimir, að undansklildum börnum sem þú hefur eignast 
eða hafa verið ættleidd af þér, munu lúta breskri innflytjendalöggjöf í framtíðinni.  
 
Með Búsetustöðu getur þú einnig farið frá Bretlandi til lengri dvalar í einu, en sértu fjarverandi 
í fimm ár eða lengur, þá missir þú stöðu þína og mátt einungis koma aftur sem nýr 
innflytjandi, sem lýtur hinni nýju innflytjendalöggjöf.   
 
Búsetustaða leyfir þér einnig að sækja um breskan ríkisborgararétt, að því tilskildu að þú 
uppfyllir viðmiðanir í þessum efnum. Sú leið sem fara þarf til að gera þetta gegnum fasta 
búsetu er einnig ennþá opin meðan á umbreytingartímabilinu stendur. 
 

Hvað gerist hafi enginn samningur verið gerður þegar Bretland yfirgefur ESB?  
Sá möguleiki er fyrir hendi að Bretland muni yfirgefa ESB án þess að komist hafi á 
samningur. Ríkisstjórn Bretlands hefur lýst því í skriflegri stefnuyfirlýsingu hvað muni gerast 
varðandi ESB borgara verði enginn samningur gerður milli ESB og Bretlands.  
 
Skriflega stefnuyfirlýsingin lýsir því yfir að hafi samningur ekki náðst þegar Bretland gengur 
úr ESB, mun breska ríkisstjórnin samt sem áður framkvæma ESB Búsetustöðukerfið og 
beita svipaðri nálgun við þá sem kveðið er á um í Útgöngusamningnum. Sem ESB27 
ríkisborgarar, þarft þú og fjölskylda þín að vera áfram skylt að sækja um samkvæmt kerfinu 
til að geta dvalist áfram í Bretlandi.  
 
Hins vegar verða nokkur mikilvæg frávik. Þar sem ekki yrði um neitt framkvæmdartímabil að 
ræða þá myndi þessi trygging einungis eiga við um ESB27 ríkisborgara búsetta í Bretlandi 
þann dag sem Bretland gengur úr ESB (eins og stendur 31. oktober 2019). Þú hefur frest 
fram til 31. desember 2020 til að sækja um þannig að ekki er um neitt sex mánaða 
umþóttunartímabil að ræða. Breska ríkisstjórnin myndi hafa í hyggju að láta nýja breska 
kerfið er varðar innflytjendur ganga í gildi frá 1. janúar 2021.  
 
Sért þú ósátt/ur við ákvörðunina þá getur þú samt sem áður óskað eftir því að hún verði 
endurskoðuð á stjórnsýslustigi, en ekki er um neinn áfrýjunarrétt að ræða varðandi 
ákvörðunina.  Enn fremur, þegar um er að ræða afbrot sem framin eru eftir 31. október 2019, 
ef gengið er útfrá því að þetta sé dagsetningin sem Bretland gengur út úr ESB, þá munu 
bresku viðmiðunarmörkin um brottvísun gilda. 
 
Nánir fjölskyldumeðlimir þeirra sem eru með búsetustöðu, eins og börn, makar, 
sambýlisaðilar og föður- og móðurforeldrar, geta, þegar slíkt samband var til staðar fyrir 31. 
október 2019, sameinast þér fyrir 29. mars 2022. Tilvonandi makar og sambýlisaðilar, í 
tilvikum þar sem slíkt samband var myndað eftir 31. október 2019, geta sameinast þér fyrir 
31. desember 2020, en eftir þann tíma myndu breksar innflytjendareglur gilda. 
 
Ef þú ert með búsetustöðu, þá átt þú rétt á því að vera búsett(ur) utan Bretlands í allt að 
fimm ár án þess að glata rétti þínum til að flytja aftur til landsins. 
 
Fyrirkomulagið varðandi íbúa EFTA ríkjanna (Noregs, Íslands og Liechtenstein) og Sviss er 
öðruvísi. Það fellur undir sérsamning við þessi ríki, en réttindi til sameiningar fjölskyldna 
verða þau sömu, hvort sem farið verður úr ESB með eða án samnings. Réttur brottfluttra 
svissneskra ríkisborgara til að flytja aftur til landsins varir í fjögur ár í stað fimm.  

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


 

 

Búsetustaða: umsóknarferli 

Þriðja prófunartímabil þessa ferlis hófst 21. janúar 2019 og var opið þeim ríkisborgurum ESB 
sem voru með búsetu og gilt ESB vegabréf, einnig fjölskyldumeðlimum ESB ríkisborgara 
sem ekki eru með ESB ríkisborgararétt en eru með dvalarskírteini með lífkennum. 
Ríkisborgarar EES landa og Sviss fengu ekki að taka þátt í tilraunaprufunni, en geta nú sótt 
um, þar sem umsóknarferlið var opnað fyrir alla frá 30. mars 2019. 

Umsækjendur hafa til 30. júní 2021 til þess að sækja um. Umsóknir sem mótteknar eru eftir 
30. júní 2021 geta enn talist gildar, t.d. ef þú ert að sameinast fjölskyldumeðlimi sem er með 
Búsetustöðu eða for-Búsetustöðu. 

Eftirfarandi leiðbeiningar munu hjálpa þér að komast að raun um stöðu þína hvað það er 
sem þú og fjölskylda þín þurfið að gera til að geta gengið frá umsókn. 

Við munum reglulega bæta við nyjum upplysingum á þessa miðstöð um leið og þær berast. 

Get ég sótt um Búsetustöðu eða for-Búsetustöðu? 
Hafir þú verið með samfellda búsetu í fimm ár eða meira í Bretlandi getur þú sótt um 
Búsetustöðu. „Samfelld“ merkir að þú mátt ekki hafa yfirgefið Bretland í lengri tíma en sex 
mánuði á hverju einstöku almanaksári yfir fimm ára tímabil, þó lengri fjarvistir séu leyfðar við 
fáeinar takmarkaðar kringumstæður. 
 
Í umsóknarferlinu verður þú beðin/n um að sanna hver þú ert, leggja fram staðfestingu á 
tímalengd dvalar þinnar í Bretlandi og beðin/n um að greina frá sakfellingum í refsimálum 
sé um slíkt að ræða. 
 
Hafir þú átt heima í Bretlandi í minna en fimm ár í lok desember 2020, munt þú geta sótt um 
for-Búsetustöðu. Þegar þú hefur náð því að vera með fimm ára samfellda búsetu þá munt 
þú eiga kost á að sækja um Búsetustöðu. 
 

Hvað gerist ef ég er nú þegar með fasta búsetustöðu eða ótímabundna heimild 
til áframhaldandi dvalar eða ótímabundna heimild til að koma inn?  
Búsetustaða er í raun ótímabundin heimild til áframhaldandi dvalar. Fólk sem er með 
ótímabundna heimild til áframhaldandi dvalar eða ótímabundna heimild til að koma til 
Bretlands hefur þegar rétt til að dvelja áfram í Bretlandi. Hins vegar kynnir þú að óska eftir 
því að sækja um Búsetustöðu til þess að geta öðlast viðbótarréttindi sem samið hefur verið 
um samkvæmt Úrgöngusamningnum, eins og réttinn til fimm ára fjarveru og réttinn til að 
sameinast fjölskyldumeðlimum sem uppfylla skilyrði. Sumum gæti þótt  auðveldara að sýna 
fram á rétt sinn til búsetu þegar þeir eru með Búsetustöðu en með ótímabundna heimild til 
áframhaldandi dvalar (ILR). 
 



 

 

Fólk sem er með gilda skriflega heimild um fasta búsetu mun þurfa að sækja um 
Búsetustöðu, þar eð staða varðandi fasta búsetu  verður ógild þann 31. desember 2020. Hin 
skriflega heimild kann samt sem áður að skipta máli sem vitnisburður um ríkisfang barna 
sem fædd eru í Bretlandi, til dæmis, þannig að þú þarft að halda hinni skriflegu heimild til 
haga. Meðan á umsóknarferli stendur getur þú greint frá því hvort þú sért með ótímabundna 
heimild til áframhaldandi dvalar eða fast búsetu. 
 
Hafir þú verið með ótímabundna heimild til áframhaldandi dvalar (ILR) og getur ekki lagt 
fram sönnun um það, t.d. vegna þess að þú hefur týnt skjölum eða skjölunum hefur verið 
fargað af einhverjum ástæðum, og þú komst til Bretlands fyrir 31. desember 1988, þá kannt 
þú einnig að geta sótt um samkvæmt Windrush kerfinu.  
 
Þú munt þurfa að lýsa því yfir að þú hafir ekki verið fjarverandi frá Bretlandi um neitt tímabil 
sem nemur meira en 2 árum (Ótímabundin heimild til að dvelja áfram eða ótímabundin 
heimild til að koma til Bretlands) eða meira en 5 ár (Föst búseta). Samt sem áður þá muntu 
ekki þurfa að leggja fram sönnunargögn um lengd dvalar þinnar í Bretlandi. 
 
Sértu óviss um réttindi þín, skaltu ávallt óska eftir lögfræðiráðgjöf frá óháðum aðila. Tilföng 
sem þú hefur aðgang að í London er hægt að nálgast hjá okkur á stoðþjónustusíðu. 
 

Á þetta einnig við um írska ríkisborgara? 
Írskir ríkisborgarar eru með rétt til búsetu í Bretlandi sem ekki styðst við aðild Bretlands í 
ESB og eru taldir „með búsetu“ frá þeirri stundu þegar þeir hófu búsetu í Bretlandi. Þess 
verður því ekki krafist af þeim að sækja um nýja réttarstöðu samkvæmt kerfinu, þó svo þeir 
séu ekki útilokaðir frá því að gera slíkt óski þeir eftir því. Fjölskyldumeðlimir írskra 
ríkisborgara sem eru búsettir á grundvelli réttinda um frjálsa för munu þurfa að sækja um 
Búsetustöðu. 
 
Fjölskyldumeðlimir írskra ríkisborgara sem eiga heima í Bretlandi og munu geta öðlast 
Búsetustöðu samkvæmt kerfinu án þess að írski ríkisborgarinn geri slíkt. 
 

Og hvað gildir um börn? 
Allir fjölskyldumeðlimir munu þurfa að sækja um hver og einn fyrir sig, þó svo foreldrar eða 
lögráðamenn munu þurfa að útfylla umsóknirnar vegna barna sem eru í þeirra umsjá. Börn 
sem eru yngri en 21 árs og foreldrar þeirra eru með Búsetustöðu verða hæf til að öðlast 
Búsetustöðu með því að sækja um, jafnvel þótt þau hafi búið í Bretlandi í minna en fimm ár. 
Skylt er að leggja fram fulla umsókn, en hafi foreldrar sönnun um samfellda búsetu sína, þá 
mun vera gengið út frá því að börn á framfæri þeirra séu einnig með slíka sönnun. Þetta 
gildir einnig um börn sem koma til Bretlands eftir 31. desember 2020. 
 
Umsóknir um börn sem eru í umsjá yfirvalda verða lagðar fram af yfirvöldum þeim sem hefur 
verið falin vistun barnanna.  
 
Börn sem fædd eru í Bretlandi þar sem annað foreldra er nú þegar orðið breskur ríkisborgari, 
eða er með fasta búsetu, eða Búsetustöðu þegar börnin fæddust, eru breskir ríkisborgarar 
og þarf ekki að veita þeim ríkisborgararétt eða skrásetja þau. Einhverjar undantekningar 
kunna að eiga við varðandi þetta. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um það hvort 
barn kunni nú þegar að vera breskt. 

https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
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/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
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://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship


 

 

 
Varðandi börn sem hafa verið ættleidd þá verður að leggja fram lögformlegt ættleiðingarskjal 
sem viðurkennt er í Bretlandi.  Börn sem fæðst hafa eða verið ættleidd eftir 31. 
desember 2020 munu einnig vera varin.  

Lesið um dæmi þess hvernig Búsetustaða og for-Búsetustaða á við um mismunandi 
fjölskyldur. 
 

Hvað um fólk sem þarf á meira liðsinni að halda?  
Innanríkisráðuneytinu er kunnugt um að það séu margar ástæður fyrir því að fólk muni ekki 
eiga auðvelt með að nálgast upplýsingar, eða sé ekki fært um að skilja eða fara um kerfið 
án aðstoðar. Hugsanlega er fólk ekki með aðgang að tölvum eða færni í notkun þeirra, 
hugsanlega er fólk með takmarkaða kunnáttu í ensku. Verið getur að um fötlun sé að ræða 
eða önnur heilsufarsvandamál sem koma í veg fyrir að viðkomandi eigi auðvelt með að sinna 
umsóknarferli á auðveldan hátt eða án stuðnings. Fyrir þá sem geta ekki komist í 
internetþjónustu, eða eiga í erfiðleikum með það, þá verður boðið upp á stafræna þjónustu 
með stuðningi. Stafræn þjónusta með stuðningi getur tekið til stuðnings gegnum síma, 
persónubundna aðstoð í völdum bókasöfnum eða heima hjá þeim sem eru ófærir um að 
nálgast slíka þjónustu. 
 
Innanríkisráðuneytið hefur sett upp hjálparlínu og aðrar þjónustur. Vakni spurningar 
varðandi umsókn sem gerð er meðan á fortilraun stendur þá verður hægt að hafa samband 
við Úrlausnarmiðstöð ESB varðandi Búsetutstöðu kerfið í gegnum 0300 123 7379 (innan 
Bretlands) eða +44 (0) 203 080 0010 (utan Bretlands). Nánari upplýsingar um gjöld er hægt 
að nálgast hér www.gov.uk/call-charges. Einnig er hægt að leggja fram spurningu með því 
að nota gagnaeyðublað á netinu eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Við erum búin að finna óháða þjónustu- og ráðgjafaraðila í London sem geta hugsanlega 
veitt aðstoð. 
 

Hvað gerist ef þú ert með tvöfaldan ríkisborgararétt?  
Að því er varðar ESB27, EEA og svissneska ríkisborgara sem einnig eru með breskt 
vegabréf þá mun ekkert breytast. Þar sem þú ert breskur ríkisborgari þá munt þú hafa áfram 
aðgang að sömu réttindum sem þú ert með núna án þess að þurfa að sækja um 
Búsetustöðu. Hins vegar, þá ertu hugsanlega að halda þeim réttindum sem samið var um í 
drögum að Úrgöngusamningi þó svo bresk stjórnvöld hafa enn ekki látið í té nánari 
upplýsingar um það hvernig þeir sem eru með tvöfaldan ríkisborgararétt geta sannað réttindi 
sín. Sjá kaflann „Get ég sótt um breskt ríkisfang“ varðandi frekari upplýsingar. 
 

Get ég sótt um breskan ríkisborgararétt? 
Sértu með gilt skriflegt skjal um fasta búsetu (PR) eða með ótímabundna heimild til að dvelja 
áfram (ILR), þá getur þu einnig hugsanlega sótt um breskt ríkisfang. Þú getur einnig gert 
þetta þegar þér hefur verið veitt Búsetustaða, þó svo þú komir til með að bíða í 12 mánuði 
áður en þú getur lagt þetta fram. Hins vegar þá leyfa ekki allar þjóðir ríkisborgurum sínum 
að vera með vegabréf annarrar þjóðar, eða einungis við sérstakar aðstæður, þannig að svo 
getur farið að þú þurfir að láta af hendi núverandi ríkisfang þitt.  
 

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
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
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://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Ef þú uppfyllir skilyrði fyrir breskt ríkisfang og óskar eftir því að sækja um þetta, þá getur 
reynst vel að athuga fyrst hjá sendiráði þínu hvort þú getir haldið eftir vegabréfi 
fæðingarlands þíns og samkvæmt hvaða skilyrðum. Kynntu þér hvernig á að sækja um 
breskan ríkisborgararétt og finna samskiptaupplýsingar um ESB27 sendiráð í London í 
stoðþjónustukaflanum hér að neðan.  
 

Hvað um fjölskyldumeðlimi sem eru utan ESB, EES og Sviss og einstaklinga á 
framfæri? 
Til að sanna samband þitt við fjölskyldumeðlim sem er ESB, EEA eða svissneskur 
ríkisborgari (t.d., fæðingarvottorð, hjúskaparvottorð eða vottorð um óvígða sambúð) er hægt 
að skanna vottorð og senda með umsóknareyðublaði á netinu. Þú verður einnig að sanna 
deili á fjölskyldumeðlimi þínum og bústað hans, hafi hann ekki ennþá fengið Búsetustöðu 
sjálfur, og sýna fingraför þín og ljósmynd af andliti þínu á umsóknarskrifstofu í Bretlandi, 
nema þú sért þegar með dvalarskírteini með lífkennum. 

 
ESB, EES eða svissneskir ríkisborgarar sem eru búsettir í Bretlandi þann 31. desember 
2020, geta sameinast núverandi fjölskyldumeðlimum sínum, jafnvel þótt þeir séu ekki ESB, 
EES eða svissneskir ríkisborgarar sjálfir. Þetta á einnig við um þá sem fá eða hafa fengið 
breskan ríkisborgararétt í viðbót við ríkisborgararétt upprunalands síns. Þeir munu halda 
þeim réttindum sem leyfa þeim að sameinast sjálfkrafa núverandi fjölskyldumeðlim sem ekki 
er ESB, EES eða svissneskur rikisborgari eftir 31. desember 2020. Nánir fjölskyldumeðlimir 
eru í þessu tilviki foreldrar á framfæri svo og föður- og móðurforeldrar sem og börn undir 21 
árs aldri eða börn á framfæri sem eru meira en 21 árs að aldri. Þetta fylgir í kjölfarið á 
dóminum í hinu svokallaða Lounes máli. Breskir ríkisborgarar eru hugsanlega ekki með 
þessi sjálfvirku réttindi.  
 
Þetta á ekki við um breska ríkisborgara sem hafa fengið ESB27, EES eða svissneskt 
vegabréf (þ.á.m. írskir ríkisborgarar), til að gera þeim kleift að viðhalda réttinum um frjálsa 
för í ESB, en sem eru ennþá búsettir í Bretlandi.  Þar sem þeir gerðust ekki innflytjendur til 
Bretlands og eru ekki taldir hafa notað réttindi sín samkvæmt sáttmálanum og verða álitnir 
breskir ríkisborgarar í því skyni. 
 
Sértu ekki viss um stöðu þeirra sem eru á þínu framfæri og stöðu fjölskyldumeðlima, þá 
kann að vera að þú viljir biðja um óháða ráðgjöf. Hér eru upplýsingar um lögaðila í London 
sem þú kannt að vilja spyrja um óháða ráðgjöf. 
 

ESB ríkisborgarar sem tímabundið búa utan Bretlands  
Sem stendur getur þú búið utan Bretlands að hámarki í tvö ár áður en þú missir réttinn til 
ótímabundinnar heimildar til dvalar eða til fastrar búsetu. Samkvæmt Útgöngusamningnum 
sem gerður hefur verið milli ESB og Bretlands þá verður þetta framlengt til fimm ára að því 
er varðar Búsetustöðu.  
 
Sértu núna búsett/ur erlendis og ætlar þér að snúa til baka þá getur verið að þú viljir gera 
slíkt fyrir lokadag frests þann 31. desember 2020 til að sækja um Búsetustöðu eða for-
Búsetustöðu. Hafðu vinsamlega í huga að dagsetning til að fullnægja skilyrðum um 
Búsetustöðu eða for-Búsetustöðu er ekki sú sama fari svo að enginn samningur komist á 
milli ESB og Bretlands.  
 

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


 

 

Það kunna að vera kringumstæður sem valda því að þú getur ekki eða þarft ekki að snúa til 
baka þann dag, en uppfyllir engu að síður enn þá skilyrði til þess að sækja um. Það er hægt 
að sækja um erlendis með appi sem staðfestir hver maður sé (ID verification app). Ef þú 
getur ekki notað appið af einhverjum ástæðum, gæti orðið erfitt og jafnvel ómögulegt að 
senda umsóknargögn með öruggum hætti frá dvalarlandi, en það gæti komið í veg fyrir að 
hægt verði að ljúka umsókninni. 
 

ESB ríkisborgarar sem koma eftir lokadag frests (eftir Brexit innflytjenda 
reglur) 
Komir þú eftir lokafrestdag þann 31. desember 2020 þá verður réttur þinn til dvalar í Bretlandi 
talinn falla undir hverjar þær nýju innflytjendareglur sem kunna að verða settar eftir Brexit. 
Nema verði samið um eitthvað annað milli Bretlands og ESB og þú ert ekki náinn ættingi 
fjölskyldumeðlims frá ESB, EES eða Sviss sem er með Búsetustöðu, eða með for-
Búsetustöðu í Bretlandi, þá munt þú því fá meðferð sem samsvarar þeirri sem hvaða 
ríkisborgari sem er sem kemur hingað fær og viðkomandi innflytjendalöggjöf á þeim tíma 
mun gilda um þig. Undantekning frá þessu kann að vera varðandi fólk sem fullnægir 
skilyrðum um for-Búsetustöðu, en snéri ekki til baka fyrir lokafrestdaginn. 
 

Ekkert af því sem ég hefi lesið mér til um fram að þessu á við um 
fjölskylduaðstæður mínar. Hvar get ég nálgast frekari upplýsingar? 
Það eru nokkur önnur tilfelli þar sem t.d. börn eða umsjáraðilar geta öðlast réttindi frá ESB 
borgurum sem eru búsettir eða hafa verið búsettir í Bretlandi, eða þeir voru umsjáraðilar 
sem ekki eru frá ESB en önnuðust ESB ríkisborgara í Bretlandi geta öðlast afleidd réttindi 
frá þeim sem voru í þeirra umsjá. Frjáls för er með frekari upplýsingar um bæði efni. 
 
Eigi eitthvað af þessu við um þig eða hafir þú áhyggjur af réttindum þínum eða réttindum 
fjölskyldumeðlima þinna þá getur reynst vel að leita ráða hjá óháðum aðila.  Við erum búin 
að taka saman skrá yfir viðurkenndar stofnanir og aðra aðila í London sem geta veitt 
aðstoð. 
 

Hvernig get ég sótt um? (farsíma app, á netinu, pappír, forritasafn) 
Umsóknir er hægt að fylla út á netinu og Innanríkisráðuneytið hefur gefið út farsíma-app til 
að styðja við umsóknarferlið. Appið er starfhæft í snjallsímum með Android 6.0 eða hærra. 
Þú getur skannað vegabréfið þitt og það getur lesið kísilflöguna með lífkennagögnunum. 
iPhone appið mun ekki geta skannað vegabréf þitt eða lífkenni þitt, en skönnunarþjónusta 
er aðgengileg á ýmsum þjónustustöðum (þó svo að þurfi að greiða fyrir þjónustuna).  
 
Það er hægt að senda inn pappírsumsókn en aðeins vegna sérstakra aðstæðna og eftir að 
hafa fengið samþykki sem hefur verið gefið út af Innanríkisráðuneytinu. 
 
Fyrir fólk sem getur ekki komist á þjónustu á netinu, eða finnst þetta erfitt, þá verður stafræn 
þjónusta með stuðningi í boði. Stafræn þjónusta með stuðningi getur tekið til stuðnings 
gegnum síma, persónulega maður-við-mann aðstoð í völdum bókasöfnum eða heima hjá 
þeim sem eru ófærir um að nálgast slíka þjónustu. 

 

Hvaða skjöl og aðrar upplýsingar þarf ég að vera með? 
Þú munt þurfa gilt vegabréf eða innlent kennivottorð með lífkennum. Skjal með lífkennum 
inniheldur flögu (eins og bankakort er með kísilflögu) sem geymir upplýsingar um þig. 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-applying-from-outside-the-uk?utm_source=f231d128-0445-47a5-9721-1973f9dc5a7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
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/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service


 

 

 
Þú munt þurfa að vera með sönnun um búsetu í Bretlandi, nema þú sért þegar með gilt skjal 
um fasta búsetu, eða skjal um ótímabundna heimild til áframhaldandi dvalar, eða 
ótímabundna heimild til að koma til Bretlands. Hafir þú greitt skatta gegnum vinnu þína eða 
móttekið bótagreiðslur, getur þú notað almannatrygginganúmer þitt til að staðfesta að þú 
hafir verið með búsetu í Bretlandi.  
 
Séu ekki nægar upplýsingar á skrá hjá landsbundnum gagnagrunnum, eins og HMRC eða 
DWP, muntu verða beðin/n um frekari gögn til að sanna samfellda búsetu þína. Þetta kann 
að taka til:  
 

• P60 eða P45 yfirlit yfir skattgreiðslur af launum 

• launaseðla 

• bankayfirlit 

• veitureikninga, fasteignaskatta, símreikninga (farsímar og fastlínusímar, 
svo framarlega sem þeir eru á nafni og heimilisfangi þínu) 

• ársreikninga fyrirtækja 

• samninga við vinnuveitendur eða skriflega staðfestingu á ráðningu 

• bréf, reikninga eða vottorð frá viðurkenndum menntastofnunum 

• stimpla í vegabréf sem staðfesta komu um landamæri Bretlands 

• flugmiða eða lestarmiða sem staðfesta ferðalag til Bretlands  

• bréf frá umönnunnarmiðstöðum, heimilislæknum eða spítölum og einnig 
læknistímum 

 
Sem stendur gildir takmörkun á magni gagna um þau skjöl sem hægt er að skanna og hlaða 
upp með appi, en umsækjendur geta lagt slík gögn fram á netinu eða í pósti, geti þeir ekki 
haldið sér innan takmarkananna, aftur á móti hafa ýmsar aðferðir verið í notkun í þessu 
skyni. Þú munt ekki þurfa að láta í té sönnun um búsetu þína í heild í Bretlandi, einungis 
varðandi þann tíma sem sannar að þú uppfyllir skilyrði fyrir Búsetustöðu eða for-
Búsetustöðu, sem venjulega er síðustu 5 ár sem um ræðir. 

 
Sértu frá landi utan ESB, frá einhverju hinna þriggja EES landa eða frá Sviss þá þarft þú að 
láta í té gögn sem sanna samband þitt við fjölskyldumeðlim frá ESB, EES eða Sviss sem á 
heima í Bretlandi. 

 
Getir þú ekki látið frekari upplýsingar eða sönnun í té um búsetu þína, þá hefur 
Innanríkisráðuneytið lýst því yfir að það muni vera í sambandi við þig áfram til að aðstoða 
við að ákvarða búsetu þína í Bretlandi.  
 
Hér finnur þú nytsamlegan gátlista yfir skjalagögn og upplýsingar sem getur gagnast til þess 
að undirbúa þig fyrir umsóknarferlið. 
 

Athugun á afbrotaferli 
Þú munt verða beðin/n um að greina frá öllum sakfellingum í refsimálum sem birtast á 
sakaskrá þinni í Bretlandi og í útlöndum, eða slík brot af hálfu barna sem er á aldrinum frá 
18 ára til 21 árs og sem þú ert að senda inn umsókn fyrir. Þetta verður borið saman við 
sakaskrár í Bretlandi. Ekki þarf að gera grein fyrir eftirfarandi sakfellingum: sakfelling sem 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist


 

 

ekki þarf að tilkynna (‘spent convictions’), viðvaranir, þegar ekki er saksótt, t.d. vegna 
hraðaksturs. 
 
Þú gætir enn verið hæf/ur til að sækja um Búsetustöðu eða for-Búsetustöðu ef þú hefur verið 
fundinn sek/ur fyrir brot eða sakfellingar og þær verða metnar á grundvelli hvers máls fyrir 
sig. Hins vegar, kann það að reynast vera góð hugmynd að leita lögfræðiálits frá óháðum 
aðila áður en þú leggur fram umsókn þína sérstaklega ef þú ert með fleiri en eina sakfellingu 
eða varðhaldsdóm sem nemur 12 mánuðum eða meira. Við erum búin að útvega lista yfir 
óháða lögfræðilega ráðgjafa. 
 

Fylgir þessu kostnaður? 
Það kostar ekkert að sækja um þessa málsmeðferð. 
 
Upphaflega tilkynntu stjórnvöld að krafist yrði greiðslu gjalds (£65 fyrir fullorðna og £32,50 
fyrir börn undir 16 ára að aldri). Hins vegar tilkynnti forsætisráðherran í yfirlýsingu í neðri 
deild þingsins þann 21. janúar 2019 að þessi krafa um gjald væri dregin til baka og að 
umsóknir séu nú gjaldfrjálsar. Þeir sem hlutu búseturétt fyrir tilkynninguna geta sótt um að 
fá gjaldið endurgreitt. 
 
Kostnaður gæti tengst öðrum þáttum umsóknarferilsins, eins og notkun á skjalinu og 
skilríkjakönnunarþjónustu á til þess ætluðum afgreiðslustöðvum, venjulega í kringum £14 
fyrir hvern umsækjenda. Sumir umsækjendur gætu þurft að nota UKVCAS og innflytjenda- 
og lögfræðiráðgjöf ef að aðstæður þínar krefjast þess.  
  

 

  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-application-fee-refunds


 

 

Viðbótarupplýsingar 

Sótt um erlendis frá  
Það er hægt að sækja um erlendis, með því að nota appið og umsóknarferlið á vefnum. Ef 
þú getur ekki skannað passann þinn eða skilríki, getur þu sent þessi gögn til 
Innanríkisráðuneytisins. Hins vegar munt þú þurfa ganga úr skugga um það að lögin í 
landinu sem þú dvelur í leyfi að senda skilríki með pósti og hafðu samband við 
úrlausnarmiðstöð varðandi Búsetustöðukerfið ef þú ert í vafa. 
 

Fæ ég vottorð um Búsetustöðu / for-Búsetustöðu? 
Sé þér veitt Búsetustaða þá færð þú ekki sérstakt skjal í hendur til að sanna það. Hins vegar 
sértu einhvern tímann krafin/n um að leggja fram sönnun um stöðu þína, t.d. gagnvart nýjum 
atvinnurekanda, leigusala eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni, þá getur þú veitt þeim 
aðgangsorð og nettengil þannig að þeir geta staðfest stöðu þína rafrænt. Þeir munu ekki fá 
aðgang að neinum öðrum upplýsingum um þig gegnum þennan tengil. 
 

Málskot og eftirlit  
Ákvörðunarbréfið þitt mun setja fram hvernig þú getur sótt um að málið verði endurskoðað 
sértu ósátt/ur við ákvörðunina og þá stöðu sem þér hefur verið boðin. Þetta nefnist 
endurskoðun á stjórnsýslulegum vettvangi og þarf að leggja fram beiðni um slíkt innan 28 
daga frá dagsetningu ákvörðunar. Sérstakt gjald sem nemur GB £80 þarf að inna af hendi, 
en þetta fæst endurgreitt verði fallist á umsókn, eða verði umsókn hafnað vegna þess að 
hún hefur fyrnst. Þetta gjald verður ekki endurgreitt skili endurskoðunin árangri vegna þess 
að þú lagðir fram viðbótarupplýsingar. Hægt er að fara fram á endurskoðun vegna málskots 
með því að senda umsókn.  
 
Í drögunum að Úrgöngusamningnum hefur verið samið um stofnun sérstaks óháðs 
eftirlitsyfirvalds til að hafa eftirlit með ferlinu, og meðan á umbreytingartímanum stendur þá 
heldur Framkvæmdaráð Evrópusambandsins áfram að vera með eftirlit. 
 

Skilyrði þess að halda Búsetustöðu hafi hún þegar verið veitt  
Til að halda Búsetustöðu ættir þú ekki að yfirgefa Bretland í lengri samfelldan tíma en fimm 
ár, eða vera sakfelldur í refsimáli fyrir alvarlegt afbrot. Að öðru leyti þá eru ekki neinar 
hindranir sem okkur er kunnugt um sem koma í veg fyrir að þú haldir Búsetustöðu þinni og 
dvelur áfram í Bretlandi eins og þú gerir núna.  
 

Framtíðarréttindi  
Mikið af þessu veltur á endanlegu efnisinnihaldi samkomulagsins milli Bretlands og ESB og 
tilhöguninni um eftirlit sem samið er um, en réttindi þín verða hluti af breskum lögum. 
Úrgöngusamningurinn mun mynda grundvöll fyrir úrlausnarefni af hvaða toga sem er og 
viðburðir í þessa veru eru í þróun.  
 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Stoðþjónusta fyrir evrópska Lundúnabúa 
Þessi miðstöð veitir leiðbeiningar handa ESB27 ríkisborgurum og ríkisborgurum frá Noregi, 
Íslandi, Liechtenstein og Sviss og fjölskyldum þeirra sem búa í London.  
 
Markmiðið er að hjálpa þér við undirbúning við umsókn um Búsetustöðu fyrir þig. Þurfir þú 
meiri upplýsingar en þær sem birtast hér á þessari síðu þá getur þú leitað í listanum okkar 
um stoðþjónustur fyrir aðgang að áreiðanlegum, viðurkenndum traustum heimildum að 
frekari þjónustu og upplýsingum.  

Við erum einnig með orðskýringar sem útskýra sum þau hugtök sem notuð hér í þessari 
miðstöð.  Þessar upplýsingar jafngilda ekki lögfræðilegri ráðgjöf og ekki ber að styðjast 
eingöngu við þær. 

Einnig er hægt að fá sendar uppfærslur með því að skrá sig á Home Office information 
site. 
  

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


 

 

Orðalisti 

Hér að neðan er orðalisti og hugtök sem hjálpa þér að skilja betur tungumálið sem notað er 
til að lýsa úrgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og hvað þetta þýðir fyrir þig. 

Skilmálarnir sem hér eru taldir upp geta breyst í samræmi við samninginn sem er gerður 
milli ESB og Bretlands. 
 

Hugtakið Útskýring 

Grein 50 

Þetta er grein í Lissabon-sáttmálanum, 
sem gefur öllum aðildarríkjum ESB einhliða 
rétt til að ganga úr ESB. Þegar 
aðildarlandið hefur tilkynnt 
Evrópusambandinu um fyrirætlun sína, ætti 
ESB og ríkið að semja um afturköllun 
innan tveggja ára 

Lífkenni  

Er vegabréf eða kennitala sem inniheldur 
innbyggð rafræn örgjörvaflögu sem 
inniheldur líffræðilegar tölfræðiupplýsingar 
sem hægt er að nota til að auðkenna 
vegabréf eða persónuskilríki handhafa 

Dvalarskírteini með lífkennum  

Dvalarleyfisskírteini fyrir ríkisborgara utan 
EES sem inniheldur gögn eins og nafn, 
fæðingardag, innflytjendastöðu, 
dvalarskilyrði og líffræðileg upplýsingar 
(fingurför og mynd) 

Breskur ríkisborgararétt (Breskt 
þjóðerni) 

Breskur ríkisborgararéttur eða þegnréttur 
gefur einstaklingi rétt til breska vegabréfs 
og full réttindi sem bresks ríkisborgara 

Samfelld búseta 

Samkvæmt innanríkisráðuneytinu þýðir 
samfelld búsetu einfaldlega að menn hafa 
búið eða búa í Bretlandi (að minnsta kosti 
sex mánuði samfellt í einu) 

Ættingi á framfæri 
Þessi manneskja er ættingi styrktaraðila 
innan ESB / EES en ekki maki þeirra, 
borgaralegur samvistaraðili, varanlegur 



 

 

samvistaraðili, barn eða foreldri á 
framnæri; og hefur nauðsynleg skjöl sem 
ættingi á framfæri, skráningarskírteini, 
búsetuskírteini, skjal sem staðfestir fasta 
búsetu eða dvalarleyfiskort sem hefur verið 
gefið út í Bretlandi samkvæmt EES-reglum 
(sem var sótt um 31. desember 2020) 

Afleiddaréttindi 

Einstaklingur sem ekki uppfyllir skilyrði um 
búseturétt samkvæmt tilskipun ESB um 
frjálsan flutning og er ekki ríkisborgari ESB 
/ EES, getur átt rétt á búsetu samkvæmt 
Evrópusambandslögum (ESB), til dæmis 
einstaklingar utan EEA sem eru 
umönnunaraðilar breskra barna og 
fullorðinna á framfæri innan ESB / EEA 
(nær yfir "Zambrano", "Chen", "Ibrahim" og 
"Texeira" tilfelli) 

Tvöfalt þjóðerni og varðveisla réttinda 
ESB 

Sá sem hefur tvöfalt þjóðerni hefur hlotið 
breskan þegnrétt en hefur einnig 
ríkisborgararétt í öðru ESB ríki og hefur 
búið í Bretlandi og nýtt sér réttindi sín sem 
ESB borgari áður en hann varð breskur 
ríkisborgari 

EEA (Evrópska efnahagssvæðið) 
Aðildarríki EES eru Ísland, Liechtenstein 
og Noregur, lönd sem eru ekki hluti af 
Evrópusambandinu 

Lok yfirfærslutímabils - 31. desember 
2020 

Þetta er lok yfirfærslutímabilsins, þegar 
úrgöngu Bretlands úr ESB er lokið 

ESB 

Evrópusambandið (ESB) er efnahagslegt 
og pólitískt samstarf milli 28 landa. ESB er 
nýjasta form evrópskrar sameiningar, þar 
sem eitt markaðssvæði gerir vöru, 
fjármagni, þjónustu og fólki kleift að fara 
frjálslega yfir landamæri aðildarríkjanna 

ESB lönd 

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Króatía, Kýpur, 
Tékkland,   Danmörk,   Eistland, Finnland, 
Frakkland, Þýskaland, Grikkland, 
Ungverjaland, Ítalía, Írland, Lettland, 
Litháen, Lúxemborg,   Malta, Holland, 
Pólland,   Portúgal,   Rúmenía, Spánn, 
Slóvakía,   Slóvenía og Svíþjóð  



 

 

ESB sáttmálar 

ESB byggist á röð lagalegra samninga milli 
aðildarríkja þess. Til dæmis var frelsi 
flutningsréttinda fyrir ESB borgara stofnað 
sem hluti af ESB sáttmála og stjórnað af 
tilskipunum ESB 

Fjölskyldumeðlimir 

Eftirfarandi aðilar eru skilgreindir sem 
beinir fjölskyldumeðlimir ESB / EES-
ríkisborgara: maki þeirra eða borgaralegur 
samvistaraðili, beinir afkomendur ESB / 
EES-ríkisborgara eða makar þeirra eða 
borgaralegir samvistaraðilar sem eru undir 
21 árs aldri, beinir ættingjar á framfæri  
EES-ríki eða makar þeirra eða borgaralegir 
samvistaraðilar 

Fjölskyldu Visa (EEA Fjölskylduleyfi) 

EEA Fjölskylduleyfi er vegabréfsáritun til 
að komast inn í Bretlandi fyrir 
fjölskyldumeðlimi sem eru utan EES eða 
fjölskyldumeðlimir EES-borgara 

Frjáls flutningur 

Frjáls flutningur og búseta fólks er réttur 
borgara ESB og EES og fjölskyldumeðlima 
þeirra til að flytja og búa með frjálsum hætti 
innan hvers lands Evrópusambandsins. 
Þetta er grundvallarregla sem sett er fram í 
45. gr. Sáttmálans um starfsemi 
Evrópusambandsins. ESB borgarar eiga 
rétt á: 

• Leita að vinnu í öðru Evrópulandi 

• Vinna þar án þess að þurfa 
atvinnuleyfi 

• Búa þar í þeim tilgangi 

• Vera þar eftir að ráðningu er lokið 

• Njóta jafnréttis við ríkisborgara í 
aðgengi að atvinnu, vinnuskilyrðum 
og öllum öðrum félagslegum og 
skattalegum ávinningi 

Umþóttunartími 

Tímabilið frá 1. janúar 2021 til 30 Júní 
2021 þar sem umsóknir um búsetustöðu 
og fyrirfram afgreidda búsetustöðu verða 
ennþá samþykkt, þrátt fyrir að Bretland hafi 
formlega dregið sig úr ESB 



 

 

Ótímabundin heimild til áframhaldandi 
dvalar (e. Indefinite Leave to Remain - 
ILR) 

Ótímabundin heimild til áframhaldandi 
dvalar er innflytjendastaða í Bretlandi í 
boði fyrir borgara frá hvaða landi sem er, 
sem gerir manni kleyft að búa og starfa í 
Bretlandi varanlega. Það er yfirleitt fengið 
eftir fimm ára samfellda búsetu 

Lounes málið 

Mikilvægt mál og úrskurður dómstóls 
Evrópubandalagsins (ECJ) þar sem 
ríkisborgari ESB missir ekki rétt til að eiga 
eða koma með maka eða náinn 
fjölskyldumeðlim sem ekki er ríkisborgari í 
ESB, til að búa í Bretlandi eftir að hafa 
fengið breskan ríkisborgararétt 

Föst búsetu (e. Permanent Residence - 
PR) 

ESB og EES borgarar geta sótt um þetta 
skjal sem eru ekki skyldubundið til að 
sanna fasta búseturéttindi sín eftir fimm 
samfellda ára búsetu í Bretlandi 
samkvæmt ESB-lögum, til að tryggja 
búseturéttindi fjölskyldumeðlima sinna utan 
ESB eða sem kröfum um að sækja um 
Breska ríkisborgararéttinn fyrir innleiðingu 
ESB uppgjörsáætlunarinnar í mars 2019. 
Það mun ekki gilda þegar Bretlandi 
yfirgefur ESB en hægt er að skipta því á 
kostnaðarlausu fyrir búsetustöðu  

Búsetustaða 

Í þessu samhengi vísar hugtakið til 
innflytjenda og dvalaréttar ESB / EES eða 
ríkisborgara utan EES og fjölskyldumeðlimi 
þeirra utan EES 

Uppgjörsáætlun 

Innanríkisráðuneytið hefur unnið að því að 
þróa nýtt kerfi sem gerir heimilisföstum 
ESB borgurum og fjölskyldumeðlimum 
kleyft að fá innflytjendastöðu í Bretlandi 
sem þeir þurfa til að vera hér varanlega 
eftir Brexit ESB uppgjörskerfið verður að 
fullu opið eftir 30. mars 2019 ESB borgarar 
og fjölskyldumeðlimir þeirra munu hafa til 
30. júní 2021 að leggja inn umsókn, í 
samræmi við drög að uppsögn 
samningsins 

Uppgjörsskiladagur skráningar - 30. júní 
2021 

Þetta er frestur fyrir umsóknir um 
búsetuheimild. Eftir þennan dag verður 



 

 

aðeins heimilt að sækja um fyrir 
einstaklinga með mjög sérstakar aðstæður 

Ríkisborgarar þriðja lands 
Ríkisborgarar þriðja lands í Bretlandi er 
einstaklingur sem er ekki breskur, írskur 
eða EEA / ESB ríkisborgari 

Yfirfærslutímabil (einnig þekkt sem 
framkvæmdartími) 

Eftir að Bretar fara opinberlega úr 
Evrópusambandinu er áætlun í gildi um 
takmarkaðan tíma áður en varanlegt 
fyrirkomulag um samskipti Bretlands og 
ESB öðlast gildi. Þetta tímabil lýkur þann 
31. desember 2020.  Fólk sem sækir um 
búsetustöðu fyrir þennan dag mun njóta 
góðs af bæði löggjöf ESB og 
úrgöngusamningnum milli Bretlands og 
ESB 

Úrgöngusamningurinn 

Er samningurinn sem er verið að semja um 
milli Bretlands og ESB. Markmið 
samningsins er að skilgreina fyrirkomulagið 
um úrgöngu Bretlands úr ESB. Einn af 
lykilþáttum þessa samnings eru borgaraleg 
réttindi og hvað verður um borgara ESB 
sem búa í Bretlandi og breska ríkisborgara 
sem búa í ESB þegar Bretlandi gengur úr 
ESB  

 

 

      
 
 
 


