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Overordnede rammer for erhvervelse af dansk indfødsret ved naturalisation
Det følger af § 44, stk. 1, i grundloven, at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Udlændinge- og
integrationsministeren vil således to gange årligt fremsætte lovforslag om indfødsrets meddelelse.
Lovforslaget udarbejdes på baggrund af retningslinjer fastlagt i en politisk aftale.

Retningslinjer for ansøgninger om dansk indfødsret (statsborgerskab)
De gældende retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse fremgår af
cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation. Ansøgninger og anmodninger om
genoptagelse, der er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet inden den 5. februar 2017,
behandles efter cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, som ændret ved
cirkulæreskrivelse nr. 9248 af 16. marts 2016 om ændring af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober
2015 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om naturalisation).
Det fremgår af retningslinjerne bl.a., at der stilles krav til ophold (som udgangspunkt 9 år), vandel, gæld,
selvforsørgelse, danskkundskab, dokumentation for bestået Indfødsretsprøve af 2015 og deltagelse i en
ceremoni
i
som
udgangspunkt
bopælskommunen
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203037). Retningslinjerne gælder for alle
ansøgninger og anmodninger om genoptagelse af ansøgning om dansk indfødsret, uanset om ansøger er
EU-/EØS-borger eller borger i et tredjeland.

Indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret (statsborgerskab)
En ansøger skal som udgangspunkt indgive en digital ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet
på https://statsborgerskab.nyidanmark.dk/login. Visse persongrupper skal ikke ansøge digitalt, men skal i
stedet benytte et papirbaseret ansøgningsskema. Det gælder bl.a. personer under 18, der søger som
hovedperson og statsløse født i Danmark. Når man ansøger om dansk indfødsret, skal der betales et gebyr
på 3.800 kr. Gebyret betales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet i forbindelse med, at
man indgiver ansøgningen. Der skal kun betales gebyr én gang. Det betyder, at der ikke skal betales gebyr
igen ved eventuelle anmodninger om genoptagelse af en ansøgning.

Behandling af ansøgninger om dansk indfødsret (statsborgerskab)
Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler ansøgninger om dansk indfødsret i den rækkefølge, som
ansøgningerne modtages. Der vil ikke blive etableret en særlig ordning, f.eks. en fast-track ordning for
britiske statsborgere i forbindelse med Brexit, hverken for igangværende eller nye ansøgninger og
anmodninger om genoptagelse af ansøgning om dansk indfødsret. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
for ansøgninger om dansk indfødsret afsluttet i 2. halvår af 2018 er ca. 20 måneder.

Dobbelt statsborgerskab
Lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt
statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret) trådte i kraft den 1. september 2015.
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Loven betyder, at danske statsborgere, der ønsker at erhverve et fremmed statsborgerskab, kan gøre dette
uden at fortabe deres danske statsborgerskab. De skal i den anledning ikke foretage sig noget i forhold til
de danske myndigheder. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende ønsker at
erhverve statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om der eventuelt stilles krav om
løsning fra dansk statsborgerskab. Loven betyder endvidere, at udenlandske statsborgere, der ønsker at
erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning. Det vil dog
afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende i forvejen har statsborgerskab, om dobbelt
statsborgerskab accepteres, eller om vedkommende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land
ved erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Øvrigt om dansk indfødsret (statsborgerskab)
For øvrige oplysninger om dansk indfødsret henvises der til Udlændinge- og Integrationsministeriets
hjemmeside www.uim.dk.

