
Forbeholdt politiet
Modtaget dato

Journalnr. 

Læs vejledning på side 2

Ansøgning om  
tilladelse til indrejse og ophold i konfliktområd  (individuel)

Ansøger
Fornavn(e) Efternavn CPR.nr / udlændingenr.

Adresse Postnr. By

Stiling E-mail Tlf. nr.

Indrejseområde Periodens længde 
fra d.                                         til d. 

Kontakperson
Fornavn(e) Efternavn

E-mail Tlf. nr.

Formål og evt. biformål med rejsen angives, og dokumentation vedlægges (arbejde, familiebesøg, nødhjælpsarbejde mv.):

Hvis der er tale om familiebesøg anføres navn og adresse på relevante familiemedlemmer:
Fornavn(e) Efternavn

Adresse Postnr. By 

Fornavn(e) Efternavn

Adresse Postnr. By 

Hvis der er tale om arbejde/nødhjælparbejde, anføres arbejdsfunktion, tilknytning/ansættelsforhold 
samt oplysninger om arbejdssted (dokumentation vedlægges):

Øvrige relevante oplysninger:

Samtykke og underskrift:
Ved indgivelse af nærværende ansøgning gives tillige samtykke til, at politidirektøren i forbindelse med behandlingen af ansøgningen kan tilvejebringe og videregive 
oplysninger til Politiets Efterretningstjeneste samt øvrige relevante myndigheder, herunder udlændingemyndighederne. 

Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163*, at foranstående oplysninger er rigtige. 

Dato:           Underskrift: 

*) Efter straffelovens §163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring  
eller skriftligt bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde eller med fængsel indtil 4 måneder.  (09/16)

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt. 



VEJLEDNING

Partshøring
Opmærksomheden henledes på, at en eventuel partshøring i sagen vil blive fremsendt 
til Dem via Offentlig Digital Post, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital 
Post fra offentlige afsendere. Hvis der er opnået fritagelse for obligatorisk tilslutning, skal 
kontaktoplysninger oplyses ved ansøgning.

Afgørelse om tilladelse eller afslag
Opmærksomheden henledes på, at afgørelser om tilladelse til eller afslag på indrejse  
og ophold i konfliktområde blive fremsendt via Offentlig Digital Post, jf. lovbekendtgørelse  
nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital Post fra offentlige afsendere. Hvis der er opnået fritagelse 
for obligatorisk tilslutning, skal kontaktoplysninger oplyses ved ansøgning. 

Flere rejsende
Hvis flere rejser sammen, og der ikke er tale om en virksomhed/organisation mv., der har 
mulighed for at søge en kollektiv tilladelse, skal der indgives en ansøgning for hver rejsende. 

Kontaktperson
Til brug for eventuelle anmodninger om forlængelser mv. bedes fuldt navn, tlf.nr. og 
e-mailadresse på en kontaktperson påført ansøgningsskemaet.
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