Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/
ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret
1. Oplysninger om ansøgeren
Navn

Fødselsdato

Adresse

Fødeland

Cpr.nr.

Telefon
E-mail
Hvis De skifter adresse, inden Deres sag færdigbehandles, bedes De oplyse ministeriet herom.
Har De bopæl i udlandet og indgivet Deres ansøgning til en dansk repræsentation, vil svar på Deres ansøgning blive sendt til denne
repræsentation.

2. Statsborgerretlige forhold
Er De statsborger i et andet land? (sæt X)

Ja (

)

Nej (

)

Har De ved Deres fødsel erhvervet fremmed statsborgerskab?

Ja (

)

Nej (

)

Har De senere erhvervet fremmed statsborgerskab?

Ja (

)

Nej (

)

Hvis De har svaret ”Ja” til et eller flere af spørgsmålene, bedes De oplyse, hvornår og hvordan De har erhvervet det (f.eks. ved ansøgning, samtykke eller automatisk) og i hvilket land.

Oplysning om Deres og Deres forældres bopæl siden Deres fødsel. Hvis De har haft bopæl i Finland, Island,
Norge eller Sverige, skal De vedlægge en oversigt fra folkeregisteret i det pågældende land over Deres bopælsadresser siden fødslen.
(Disse oplysninger kan eventuelt gives på særskilt bilag.)

Udfyldes af ministeriet
eller den danske repræsentation

Ansøgningen modtaget den

Indfødsretskontoret
20 /32
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3. Oplysninger om ansøgerens tilknytning til Danmark
Oplysning om Deres eventuelle ophold i Danmark indtil det fyldte 22. år, herunder så nøjagtigt som muligt
om tidspunktet for opholdene, opholdenes varighed og formål, samt oplysning om hvem De har haft ophold
hos.
(Disse oplysninger kan eventuelt gives på særskilt bilag.)
Tidspunkt (måned, år) Varighed (dage/uger/mdr.) Formål (f.eks. ferie, skole m.v.) Hvor/hos hvem

Oplysning om Deres danskkundskaber, herunder i hvilket omfang De kan forstå, tale, læse og skrive dansk.

Oplysning om hvorvidt De herudover har bevaret en særlig tilknytning til Danmark.

Navn, adresse og telefonnummer på mindst tre personer bosiddende i Danmark, som kan bekræfte de ovennævnte oplysninger. Personerne må ikke have samme bopæl.
(Disse oplysninger kan eventuelt gives på særskilt bilag.)
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4. Oplysninger om ansøgerens forældre
Fars navn

Fars fødselsdato/cpr.nr.

Fars fødested
Fars statsborgerskab(er) ved ansøgerens fødsel
Har Deres far erhvervet fremmed statsborgerskab(er) efter Deres fødsel? (sæt X)

Ja (

)

Nej (

)

Hvis ja, angives hvornår og hvordan han har erhvervet det/dem (f.eks. ved ansøgning, samtykke eller automatisk) og i
hvilket land.

Mors navn

Mors fødselsdato/cpr.nr.

Mors fødested
Mors statsborgerskab(er) ved ansøgerens fødsel
Har Deres mor erhvervet fremmed statsborgerskab(er) efter Deres fødsel? (sæt X)

Ja (

)

Nej (

)

Hvis ja, angives hvornår og hvordan hun har erhvervet det/dem (f.eks. ved ansøgning, samtykke eller automatisk) og i
hvilket land.

Forældrenes vielsesdato

Forældrenes vielsesland

Forældrenes evt.
skilsmissedato

5. Oplysninger om ansøgerens eventuelle børn
Barnets navn

Fødselsdato

Statsborgerskab(er)

6. Oplysninger om ansøgerens eventuelle ægtefælle
Ægtefællens navn

Ægtefællens fødselsdato/cpr.nr.

Ægtefællens fødested
Ægtefællens statsborgerskab
Vielsesdato

Vielsesland
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7. Tro og love erklæring for ansøgerens danske forælder/forældre
Denne erklæring udfyldes af ansøgerens danske forælder/forældre.
Jeg erklærer herved på tro og love:
at jeg, da mit barn ____________________ blev født, havde dansk indfødsret, og at jeg ikke forud for den 1.
september 2015 har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab.
at jeg ikke forud for den 1. september 2015 på vegne af mit barn har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab.
____________________________________________________________________
Dato
Underskrift
Jeg erklærer herved på tro og love:
at jeg, da mit barn ____________________ blev født, havde dansk indfødsret, og at jeg ikke forud for den 1.
september 2015 har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab.
at jeg ikke forud for den 1. september 2015 på vegne af mit barn har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab.
____________________________________________________________________
Dato
Underskrift
Såfremt Deres danske forælder/forældre er født i udlandet og ikke selv har søgt om bevarelse af sin/deres danske indfødsret, bedes Deres danske forælder/forældre udfylde bilag 1 til ansøgningsskemaet.

8. Oplysninger om hvordan slægtskabet er etableret

MOR
Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg___________, den_______ har født mit barn____________.
____________________________________________________________________
Dato
Ansøgers mors underskrift
Såfremt slægtskabet er etableret på anden måde, bedes det anført hvordan (sæt X)
Adoption (

)

Andet (

)…………………………

FAR
Jeg erklærer herved på tro og love, at slægtskabet til mit barn er etableret på følgende måde (sæt X)
Biologisk forælder mv. (

)

Adoptivforælder (

)

Andet (

)………………………..

____________________________________________________________________
Dato
Ansøgers fars underskrift
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9. Samtykke til indhentelse af oplysninger hos andre myndigheder
Denne erklæring underskrives af ansøgeren og begge ansøgerens forældre.
Jeg giver samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet hos andre myndigheder indhenter og efterfølgende behandler de oplysninger, også i elektronisk form, om mig og mine eventuelle børn under 18 år,
som er nødvendige for at behandle min ansøgning om bevis for/bevarelse af dansk indfødsret.
I den forbindelse indhenter ministeriet normalt oplysninger fra Det Centrale Personregister samt eventuelt
Udlændingestyrelsen om blandt andet nationalitet, fødested, bopæl og familieforhold.
________________________________________
Dato
Ansøgerens underskrift
Er ansøgeren under 18 år eller under værgemål, skal samtykke gives på ansøgerens vegne af forældremyndighedsindehaverne eller værgen.
__________________________________
Dato
Underskrift

__________________________________
Dato
Underskrift

Jeg giver samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet hos andre myndigheder indhenter og efterfølgende behandler de oplysninger, også i elektronisk form, om mig, som er nødvendige for at behandle mit
barns ansøgning om bevis for/bevarelse af dansk indfødsret.
I den forbindelse indhenter ministeriet normalt oplysninger fra Det Centrale Personregister samt eventuelt
Udlændingestyrelsen om blandt andet nationalitet, fødested, bopæl og familieforhold.
_________________________________________
Dato
Fars/medmoderens underskrift

__________________________________________
Dato
Mors underskrift

Det bemærkes, at De har ret til efter anmodning at få indsigt i de oplysninger om Dem, som Udlændinge- ogIntegrationsministeriet behandler, jf. persondatalovens § 31. De har desuden ret til at gøre indsigelse mod, at Udlændinge- og
Integrationsministeriet behandler oplysninger om Dem, jf. persondatalovens § 35, og ret til berigtigelse, sletning eller
blokering af oplysninger, der viser sig urigtige m.v., jf. persondatalovens § 37.

10. Eventuelle bemærkninger til ansøgningen
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11. Underskrift
Jeg anmoder med denne ansøgning om bevis for dansk indfødsret/om bevarelse af dansk indfødsret.
_________________________________________________________________________
Dato
Underskrift
Er ansøgeren under 18 år eller under værgemål, skal ansøgningen underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller værgen.
__________________________________
Dato
Underskrift

__________________________________
Dato
Underskrift

Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger i dette skema er korrekte.
Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 161.
____________________________________________________________________________
Dato
Underskrift

Er ansøgeren under 15 år, skal denne erklæring underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller værgen.
__________________________________
Dato
Underskrift

__________________________________
Dato
Underskrift

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed
afgiver falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

12. Dokumentation
Husk at vedlægge kopier af følgende:
Ansøgerens og ansøgers forældres fødselsattester

Eventuelt dansk statsborgerretsbevis udstedt til ansøgeren eller ansøgerens forældre
Eventuel dokumentation for dansk skolegang, herunder eventuelle højskoleophold

Kopi af ansøgerens og dennes forældres
danske og evt. udenlandske pas

Dokumentation for ansøgerens eller forældrenes eventuelle fremmede statsborgerskab (f.eks. et statsborgerretsbevis)

Ansøgers forældres eventuelle vielsesattest

Eventuel dokumentation for ophold i Danmark, som ikke er registreret i CPR
Sagsbehandlingstiden kan forlænges væsentligt, hvis den fornødne dokumentation ikke er vedlagt ved indgivelsen af ansøgningen.
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Bilag 1: Samtykkeerklæring
Udfyldes af den/de danske forældre, som er født i udlandet, men som ikke selv har søgt
om bevarelse af sin danske indfødsret
Jeg giver herved samtykke til, at Justitsministeriet i forbindelse med behandlingen af mit barns ansøgning
om bevis for/bevarelse af dansk indfødsret, også tager stilling til, hvorvidt jeg måtte have erhvervet og bevaret dansk indfødsret.

_________________________________________________________________________
Dato

Underskrift

_________________________________________________________________________
Dato

Underskrift

7

Bilag 2: Partsrepræsentant
Hvis De ønsker, at en advokat, retshjælp eller anden person (f.eks. et familiemedlem) skal
kunne repræsentere Dem i Deres sag angående ansøgning om bevis for/bevarelse af
dansk indfødsret, skal De oplyse navn og adresse på denne. Hvis De lader Dem repræsentere, betyder det, at al korrespondance går mellem ministeriet og Deres partsrepræsentant.
Har De valgt, at en anden skal repræsentere Dem i
Deres sag om dansk indfødsret?

(

) Ja

(

) Nej

Hvis ja, skal du udfylde nedenstående felt:

Jeg giver hermed fuldmagt til, at følgende
advokat/person repræsenterer mig over for
Justitsministeriet i min sag om dansk statsborgerskab:
(navn og adresse på partsrepræsentanten)

_________________________________________________________________________
Dato

Underskrift
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