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UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS OPLYSNINGSSKEMA OM  

EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD BEGÅET HER I LANDET ELLER I UDLANDET 
 

Det er en betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved deltagelse i en grundlovsceremoni, at du på 

tidspunktet for ceremonien opfylder vandelskravet. Det indebærer, at du ikke må have begået strafbare forhold 

her i landet eller i udlandet, som efter reglerne i cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisa-

tion medfører udelukkelse eller karens. Det er også en betingelse, at du ikke er straffet med betinget eller ubetin-

get fængsel eller foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9, jf. den aftale om indfødsret, som blev indgået af 

regeringen (S), V, KF og LA den 20. april 2021. 

 

Det er endvidere en betingelse, at du inden din deltagelse i en grundlovsceremoni afgiver en ny erklæring med 

oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet. 

 

Hvis du er sigtet på tidspunktet for grundlovsceremonien, kan du ikke deltage i grundlovsceremonien. Det gælder 

også, selvom forholdet efter reglerne ikke medfører karens. Du kan i stedet – hvis sigtelsen frafaldes, eller hvis 

sigtelsen resulterer i en ikke karensudløsende sanktion – tilmelde dig en senere ceremoni. 

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du skriver under på denne erklæring, og den indeholder oplysninger afgivet 

i strid med sandheden, vil du kunne straffes. 

 

Du skal også være opmærksom på, at hvis du afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier relevante 

oplysninger, herunder om strafbare forhold, vil dit danske statsborgerskab kunne frakendes ved dom. 

 

Straffelovens § 161 

§ 161. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som udenfor det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en 

offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form 

er påbudt eller tilstedt. 

 

Lov om dansk indfødsret § 8 A 
§ 8 A. Den, der i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved 
forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, kan ved dom fraken-
des indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen. 

 

BEMÆRK Vedrørende din underskrift og indsendelse af erklæringen 

 

Udfylder du din underskrift digitalt (fx i Word) SKAL erklæringen sendes via din e-Boks til: 

Udlændinge- og Integrationsministeriet – Vælg: Departementet (Standard). 

 

Printer du erklæringen og underskriver i hånden, kan den indsendes via mail til: indfoedsret@uim.dk  

Det bemærkes at e-mails, der sendes fra en almindelig e-mailadresse, ikke krypteres. Det indebærer en risiko 

for, at andre kan få adgang til indholdet. Afsendelse fra en almindelig e-mailadresse sker derfor på eget ansvar. 

 

Erklæringen kan også sendes med almindelig post til:  

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Indfødsret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. 

 

HUSK at indsende erklæringen før du deltager i grundlovsceremoni. 
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Jeg er tilmeldt en grundlovsceremoni den  i  Kommune. 

 

OPLYSNINGER OM EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD:  

Du skal i nedenstående skema oplyse om eventuelle strafbare forhold begået frem til tidspunktet for afgivelse  
af denne erklæring. Udlændinge- og Integrationsministeriet skal bemærke, at oplysningerne indgår som supple-
ment til de oplysninger, du allerede har afgivet i forbindelse med sagens behandling. 
 
Såfremt du begår strafbare forhold eller bliver sigtet eller dømt for et strafbart forhold efter afgivelsen af denne 
erklæring, men inden tidspunktet for ceremonien, skal du oplyse Udlændinge- og Integrationsministeriet 
herom.  
 
Ministeriet skal gøre opmærksom på, at afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger – eller fortielse af  
relevante oplysninger – kan medføre frakendelse af dansk statsborgerskab, hvis det udviste forhold har været 
bestemmende for erhvervelsen af dansk statsborgerskab. 

 

Strafbare forhold begået i Danmark eller i udlandet 

Har du begået strafbare forhold i Danmark eller i udlandet? 
 
Ja ____ Nej ____         Hvis ja, skriv hvilke 8gerningsforhold), hvor (Danmark/udland) og hvornår (dato). 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Du skal oplyse om alle strafbare forhold, som du er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for, herunder også betin-
gede straffe, bøder og advarsler og forhold, som du har begået, men endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller 
straffet for. Du skal oplyse om overtrædelser af alle love, både udenlandsk lovgivning og danske love, herunder 
f.eks. straffeloven, færdselsloven, lov om euforiserende stoffer, udlændingeloven og levnedsmiddellovgivnin-
gen. Det gælder f.eks. også fartbøder. 

 

Du bedes vedhæfte dokumentation vedrørende de strafbare forhold, som du enten er sigtet, tiltalt eller dømt 
for eller har vedtaget et bødeforelæg for. Det kan f.eks. være i form af kopi af bødeforlæg eller  dom. 

 

Underskrift 

 
Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger, jeg har afgivet i dette skema og eventuelle bilag, er korrekte.  
Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 161. Jeg erklærer videre, at jeg orienterer Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriet herom, hvis jeg begår strafbare forhold eller bliver sigtet eller dømt for straf-
bare forhold efter afgivelsen af denne erklæring, men inden tidspunktet for grundlovsceremonien. 

 

 
Dato:   Ansøgers underskrift: 

 

 

Hvis du er under værgemål, skal erklæringen medunderskrives af værgen. 

 

 
Dato:   Værges underskrift: 
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