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Nedenfor kan du læse om hvorledes du får opholdstilladelse til dit ophold i 
Spanien – som EU-borger skal du ikke have visum. 

Tilmelding til det spanske register for EU-borgere ved ophold i Spanien i over 
3 måneder 

Opholdstilladelse 

EU-borgere, der opholder sig længere end tre måneder i Spanien, skal registrere sig hos de spanske 

myndigheder. 

EU har besluttet, at retten til fri bevægelighed bør forenkles for EU-borgere i et andet EU-land, og derfor vil 

EU-borgere ikke længere få udstedt et opholdsbevis.  

Opdateret information om ophold- og arbejdstilladelse findes på Indenrigsministeriets (Ministerio del 

Interior) hjemmeside 

Din værtsfamilie hjælper dig med denne registrering, når du er ankommet til det 

område, hvor du skal bo. 

Information (på spansk) om, hvordan man ansøger om NIE-nummer 

Eksempel: Madrid (gælder også for andre byer). 

For at få opholdstilladelse skal du bruge følgende link til at bestille tid i forvejen. Når du kommer ind på 

forsiden, vælger du region, f.eks. Zaragoza. Derefter skal du klikke på "Aceptar". Se billedet nedenfor:   

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numero-de-identidad-de-extranjero-nie-
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
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Næste trin er at trykke på ”Entrar” og derefter udfylde de nødvendige oplysninger: ”Pasaporte” 

(pasnummer) og ”Nombre y apellidos” (fornavn og efternavn). I boksen, hvor der står ”Caracteres” skriver 

du bogstaverne, som står i boksen ovenover. Når du er færdig, klikker du på ”Aceptar”. 

Systemet vil herefter automatisk foreslå de første ledige datoer, som du kan vælge ud fra. 

Ansøgeren skal medbringe formular EX-18. 

Betaling af gebyrer foretages i banken ved hjælp af en formular, der udleveres i forbindelse med 

registreringen. Betalingen skal foretages med det samme for at kunne færdiggøre registreringen. 

 

Links: 

Ministerio del Interior 

NIE nr. 

Tidsbestilling til opholdstilladelse 

Formular EX-18 

Danmarks Ambassade, Spanien 

Calle Serrano 26 – 7 

28001 MADRID 

Tel + 34 91 431 8445 

madamb@um.dk 

https://spanien.um.dk 

Telefontid: mandag-fredag kl. 10.00-13.00 og 15.00-16.00 

 

Har du behov for hjælp uden for ambassadens åbningstid? 

Ring udenrigsministeriets globale vagtcenter +45 3392 11 12  

 

 

http://www.ub.edu/uri/Documents/ex18.pdf
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numero-de-identidad-de-extranjero-nie-
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
http://www.ub.edu/uri/Documents/ex18.pdf
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