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Forord 

Forord 
Forord 
 
Det har længe stået klart, at der var behov for en revideret udgave af »Udlæn-
dingeret«. Siden bogens 3. udgave udkom i 2006 er udlændingelovgivningen 
blevet ændret med en hyppighed og i et omfang, som både har øget behovet 
for revision og vanskeliggjort dens gennemførelse. Ikke alene har der på næ-
sten alle bogens områder været mange og ofte ganske komplicerede lovæn-
dringer, der skulle indarbejdes. Samtidig har løbende vedtagelse af lovæn-
dringer på de forskellige områder bevirket, at allerede foretagne opdateringer 
kunne risikere at blive forældet, mens vi afventede fremsættelse, behandling 
og vedtagelse af bebudede yderligere lovændringer vedrørende andre områ-
der af udlændingelovgivningen. 
 Som pragmatisk løsning af dette ikke ubetydelige dilemma besluttede vi i 
efteråret 2016 at opdele revisionen, således at bogens 4. udgave vil udkomme 
i to bind. Hermed foreligger det første bind, som behandler udlændingerettens 
grundbegreber, principper og retskilder samt de generelle spørgsmål vedrø-
rende udlændinges indrejse – dvs. grænsekontrol, visumkrav og afvisning – 
og de mere specielle problemstillinger i relation til asylretten: afvisning og 
overførsel af asylansøgere, den materielle asylret samt asylproceduren. Yder-
ligere behandles i dette bind reglerne vedrørende familiesammenføring. 
 Fremstillingen er baseret på udlændingeloven og tilhørende administrative 
forskrifter, således som de var gældende pr. 1. januar 2017. Enkelte ændrin-
ger i lovgivningen, som fremgår af fremsatte eller bebudede lovforslag, er 
kort omtalt på de relevante steder i bogen. For så vidt angår Flygtningenæv-
nets praksis omtales afgørelser trykt i Formandskabets beretninger til og med 
24. beretning for 2015 samt et antal nyere afgørelser, som er omtalt på bag-
grund af resuméer på Flygtningenævnets hjemmeside. 
 Vi har i teknisk henseende bestræbt os på at harmonisere fremstillings-
formen på tværs af kapitlerne. Til trods herfor afspejler bogens enkelte kapit-
ler de forskelle, som nødvendigvis følger af problemstillingernes varierende 
karakter og forfatternes forskellige indfaldsvinkler. Endvidere må det som i 
de tidligere udgaver fremhæves, at bogens retlige vurderinger og synspunkter 
alene står for den enkelte forfatters regning. 
 Vi har modtaget mange værdifulde oplysninger, forslag og kommentarer 
dels fra kolleger i forvaltningen, advokat- og organisationsverdenen samt un-
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Forord 

dervisningssektoren, dels fra studerende som har benyttet tidligere udgaver af 
bogen eller udkast til de nu foreliggende kapitler. Endvidere står vi i relation 
til flere af bogens kapitler i stor gæld til nu afdøde Kim U. Kjær på grund af 
hans væsentlige bidrag til tidligere udgaver af bogen, hvortil der da også er 
foretaget adskillige henvisninger. Endelig takker vi Jytte Mønster og Helle 
Hjort Christiansen for værdifuld bistand med korrekturlæsning og ved udar-
bejdelse af bogens registre. 

Januar 2017 
Forfatterne 
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KAPITEL 1 
Udlændingerettens grundbegreber, 
retskilder og myndighedsstruktur 

Jens Vedsted-Hansen 

Kapitel 1. Udlændingerettens grundbegreber, retskilder ... 

1. Udviklingslinjer i kontrollen med udlændinge 
1. Udviklingslinjer i kontrollen med udlændinge 
I næsten hundrede år har det været det principielle udgangspunkt i dansk lov-
givning, at udlændinge1 skal have et formelt grundlag for at indrejse og op-
holde sig her i landet. Tidligere bestod der en høj grad af frihed for ikke-
statsborgere til at tage kortere eller længere ophold i Danmark, forudsat at de-
res tilstedeværelse ikke var stridende mod hensyn til den offentlige orden, og 
at de ikke blev en byrde for det offentlige forsørgelsesvæsen. Det var derfor 
en markant ændring, da der i 1926 blev indført krav om opholds- og arbejds-
tilladelse for de udlændinge, der ville opholde sig her i mere end 3 måneder, 
henholdsvis udøve erhvervsmæssig aktivitet. Dette krav indebar et skifte fra 
en overvejende selektiv udlændingekontrol, der primært havde haft sigte på 
enkeltpersoner hvis ophold var uønsket, til en mere generel kontrolordning 
rettet mod alle personer uden dansk statsborgerskab.2 
 Reguleringen af udlændinges indrejse og ophold i Danmark er således 
overordnet opbygget som et tilladelsessystem. Det er i dette system som ud-
gangspunkt op til de relevante administrative myndigheder – gennem konkre-
te afgørelser, som kan være enten lovbundne eller skønsmæssige, og som i 
praksis ofte rummer elementer af begge dele – at tage stilling til, om den en-
kelte udlænding må opholde sig og eventuelt udøve beskæftigelse her i lan-

1. Udtrykket udlændinge anvendes i denne bog om alle personer, der ikke har dansk 
statsborgerskab, dvs. både udenlandske statsborgere og statsløse. 

2. Om udlændingelovgivningens historiske udvikling, se Bent Blüdnikow (red.): Frem-
mede i Danmark. 400 års fremmedpolitik, 1987, særligt s. 13-45 (Inger Dübeck), 
samt Jens Vedsted-Hansen: Opholdsret og forsørgelse, 1997, s. 21-37. 
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Kapitel 1. Udlændingerettens grundbegreber, retskilder ... 

det. Det administrative system med løbende tilladelser er dog gennem tiden 
undergået væsentlige forandringer, idet stadig flere udenlandske statsborgere 
enten er fritaget for den generelle kontrolordning eller har et egentligt krav på 
udstedelse af opholdstilladelse og eventuelt tillige arbejdstilladelse. Sådanne 
lempelser af udlændingekontrollen har typisk været baseret på gensidige ord-
ninger, i første omgang mellem de nordiske lande og senere udvidet til at om-
fatte statsborgere fra en lang række lande i kraft af det europæiske samarbejde. 
 Sideløbende hermed er kontrollen i forhold til de grupper af udlændinge, 
der ikke har en sådan begunstiget status, blevet skærpet på forskellig vis. Det-
te er først og fremmest sket som en følge af det indvandringsstop, der blev 
gennemført i 1970’erne. I de senere år har statslige sikkerhedshensyn desuden 
spillet en stadig øget rolle som begrundelse for skærpet kontrol med – især 
visse grupper af – udlændinge. Dette er kommet til udtryk dels i gentagne 
stramninger af udlændingelovens udvisningsbestemmelser, dels som led i 
indsatsen til forebyggelse af international terrorisme, hvor nogle tiltag har 
været specifikt rettet mod udlændinge og derfor har medført ændringer af ud-
lændingeloven. 
 Udviklingen gennem de seneste årtier kan ses som udtryk for nye tenden-
ser til selektiv udlændingekontrol. Mens der tidligere blev udøvet selektiv 
kontrol på individniveau, er selektiviteten nu tillige baseret på generelle per-
sonkategorier. Skærpelsen af den generelle kontrol med visse grupper af ud-
lændinge er sket samtidig med markante lempelser af kontrolordningen i for-
hold til visse andre grupper. Den selektive kontrol udøves således i andre ret-
lige former end ved begyndelsen af 1900-tallet, og kontrollen varetager i dag 
til dels andre politiske, sociale og retlige hensyn end den selektive kontrol 
med udlændinge, der var dominerende indtil begyndelsen af 1900-tallet. 
 De udlændinge, der i dag er bosat i Danmark, kan groft inddeles i tre 
grupper, hvis opholdsgrundlag afspejler forskelligartede kontrolpolitiske hen-
syn og dertil svarende retlige principper: 

(1) Regionale hensyn til samarbejde og integration med de øvrige lande i 
Norden og – i stigende grad – resten af Europa. Disse hensyn har ført til, 
at nordiske statsborgere falder delvist uden for udlændingelovens kon-
trolsystem, mens udlændinge omfattet af EU/EØS-reglerne – herunder 
nordiske statsborgere, der ønsker at benytte sig af disse regler – har en 
særligt begunstiget retsstilling med hensyn til såvel opholdsret som be-
skyttelse mod udvisning og andre indgreb i opholdsretten. 

(2) Indvandringspolitiske hensyn, som navnlig udspringer af arbejdsmarke-
dets varierende behov for at rekruttere arbejdskraft, ansætte personer 
med bestemte kvalifikationer og eventuelt uddanne visse udlændinge. 
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