
 SPANIEN  

 

SPANSKE OPHOLDSKORT 
 

Følgende indhold er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. 
Listen må ikke betragtes som udtømmende. 
 
 
 

GYLDIGE KORThh 
 
1. Opholdskort, model 1 (kun opholdskort til studerende er gyldig) 
 
2. Opholdskort, 2010-model  
 
3. Opholdskort, 2003-model 
 
4. Elektronisk opholdskort 

 

HISTORISKE KORThh 

 
 Opholdskort, model 1 

 
 

 
 
 
 
 

  



 SPANIEN  

1. Opholdskort, model 1 

 

Førstelinje 

  

 
Figur 1: Forside (PRADO) 

 

 
Figur 2: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 3: UV-reaktioner på bagsiden (PRADO) 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Kun kortet til studerende er stadig gyldigt. 

 Opholdets formål er indført i øverste højre hjørne. 
Følgende seks kategorier eksisterer:  
a) Residencia (residence) markeres i rød  
b) Estudiante (studerende) markeres i orange  
c) Trabajo y residencia (work and residence) 

markeres i grøn  
d) Trabajador fronterizo (frontier worker) 

markeres i sort  
e) Régimen comunitario (community regime) 

markeres i blå  

 Asilo (asylum) markeres i lilla. 

 Udstedt sidste gang den 21. januar 2003 

 Maksimal gyldighed på 5 år 
 

Mærk kortet 
 

 Kortet bør være stift og lamineret  

 Det primære personbillede er integreret i kortet  
 

Vurder kortet i almindeligt lys 
 

 Kortstørrelse: 86x54 mm 

 Oplysninger angivet på forsiden: Ukendt 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Ukendt 

 MRZ-kode på bagsiden 

 Fingeraftryk på bagsiden 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 Vandmærke 
 

Vurder under UV-lys 
 

 DCP skrevet i forskellige størrelser 

 Tre våbenskjold på bagsiden   

 Sikkerhedsfibre i gul og blå 
 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset med guilloche mønster 

 Mikrotekst i sikkerhedstråden (F.N.M.T. kontinuerligt) 

 PRADO kode: ESP-HO-01001, ESP-HO-01002, ESP-HO-01003, ESP-HO-01004, ESP-HO-01005 og 
ESP-HO-01006 

Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 
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2. Opholdskort, 2010-model 
 

Førstelinje 

  

 
Figur 4: Forside (PRADO) 

 

 
Figur 5: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 6: UV-reaktioner på forsiden (PRADO) 

 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Udstedt første gang den 10. maj 2010 

 Udstedes i tre versioner:  
a) Régimen Comunitario: 

Tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem 
til en EU-statsborger 

b) Estudiante 
c) Trabajador Fronterizo 

 
 

Mærk kortet 
 

 Kortet bør være stift   

 Personbillede er integreret i kortet  
 

Vurder kortet i almindeligt lys 
 

 Kortstørrelse: 86x54 mm 

 Oplysninger angivet på forsiden: Ukendt 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Ukendt 

 MRZ-kode på bagsiden 

  

 Fingeraftryk på bagsiden 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 Skjult billede i det orange felt. Når kortet tippes 
fremkommer bogstaverne ESP 

 
Vurder under UV-lys 

 

 DGPyGC skrevet i grøn/gul 

 Våbenskjold i højre side af forsiden i grøn/gul   

 På bagsiden er DGPyGC skrevet kontinuerligt, og 
to våbenskjold er synlige. Alt i grøn/gul 

 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset  

 Mikrotekst i baggrundstrykket (DGPyGC skrevet kontinuerligt i gul) 

 Fortrykt tekst og personaliseringen er i samme teknik 

 PRADO kode: ESP-HO-02002, ESP-HO-02003 og ESP-HO-02004 
Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 
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1. Opholdskort, 2003-model 
 

Førstelinje 

  

 
Figur 7:Forside (PRADO) 

 

 
Figur 8: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 9: UV-reaktioner på bagsiden (PRADO) 

 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Udstedt første gang den 21. januar 2003 

 Maksimal gyldighed på 5 år 
 

Mærk kortet 
 

 Kortet bør være stift og lamineret  

 Kortet er lavet af polycarbonat (droptest kan 
udføres) 

 Både primært og sekundært personbillede er 
integreret i kortet  

 
Vurder kortet i almindeligt lys 

 

 Kortstørrelse: 85x54 mm 

 Oplysninger angivet på forsiden: Ukendt 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Ukendt 

 MRZ-kode på bagsiden 

 Fingeraftryk på bagsiden 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 OVI i øverste venstre side af kortet 

 Kinegram over personbilledet 
 

Vurder under UV-lys 
 

 Ingen UV-reaktioner på forsiden 

 *EU*EU*EU* skrevet kontinuerligt i grøn/gul på 
bagsiden 

 
 

 
 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset 

 PRADO kode: ESP-HO-02001 
Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 
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2. Elektronisk opholdskort 
 

Førstelinje 

  
 

 
Figur 10: Forside (PRADO) 

 

 
Figur 11: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 12: UV-reaktioner (EdisonTD) 

 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Udstedt første gang den første april 2011 
 

Mærk kortet 
 

 Kortet bør være stift og hårdt  

 Personbilledet er integreret i kortet 
 

Vurder kortet i almindeligt lys 
 

 Kortstørrelse: 88x54 mm 

 Oplysninger angivet på forsiden: Ukendt 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Ukendt 

 MRZ-kode på bagsiden 

  
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 OVI i øverste venstre side af kortet 

 Kinegram over personbilledet 
 

Vurder under UV-lys 
 

 Ingen UV-reaktioner på forsiden 

 *EU*EU*EU* skrevet kontinuerligt i grøn/gul og 
blå på bagsiden 

 
 

 
 

 
Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 

medarbejder 
Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset 

 Mikrotekst i baggrundstrykket (ESP ESP ESP og ESPAÑA ESPAÑA skrevet kontinuerligt) 

 Personbillede og personalisering er lasergraveret 
Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 
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3. Opholdskort, model 1 

 

Førstelinje 

  

 
Figur 13: Forside (PRADO) 

 

 
Figur 14: Bagside (PRADO) 

 

 
Figur 15: UV-reaktioner på bagsiden (PRADO) 

Generelle oplysninger om kortet 
 

 Kortet til studerende er stadig gyldigt. 

 Opholdets formål er indført i øverste højre hjørne. 
Følgende seks kategorier eksisterer:  
f) Residencia (residence) markeres i rød  
g) Estudiante (studerende) markeres i orange  
h) Trabajo y residencia (work and residence) 

markeres i grøn  
i) Trabajador fronterizo (frontier worker) 

markeres i sort  
j) Régimen comunitario (community regime) 

markeres i blå  
k) Asilo (asylum) markeres i lilla. 

 Udstedt sidste gang den 21. januar 2003 

 Maksimal gyldighed på 5 år 
 

Mærk kortet 
 

 Kortet bør være stift og lamineret  

 Det primære personbillede er integreret i kortet  
 

Vurder kortet i almindeligt lys 
 

 Kortstørrelse: 86x54 mm 

 Oplysninger angivet på forsiden: Ukendt 

 Oplysninger angivet på bagsiden: Ukendt 

 MRZ-kode på bagsiden 

 Fingeraftryk på bagsiden 
 

Vurder i skrålys/vip kortet/gennemlys 
 

 Vandmærke 
 

Vurder under UV-lys 
 

 DCP skrevet i forskellige størrelser 

 Tre våbenskjold på bagsiden   

 Sikkerhedsfibre i gul og blå 

Står du med et kort i hånden, der ser anderledes ud, eller er du i tvivl – kontakt da en andenlinje 
medarbejder 

Andenlinje 

 Baggrundstryk i offset med guilloche mønster 

 Mikrotekst i sikkerhedstråden (F.N.M.T. kontinuerligt) 

 PRADO kode: ESP-HO-01001, ESP-HO-01002, ESP-HO-01003, ESP-HO-01004, ESP-HO-01005 og 
ESP-HO-01006 

Er der stadig tvivl, kan kortet sendes videre til NIDC 

 


