Maj 2021

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation
- Til statsløse født i Danmark -

Hvem skal bruge dette skema?
Dette skema skal bruges af ansøgere, der er:


Født statsløse i Danmark

Ansøgere under 18 år skal kun udfylde skemaets pkt. 1-6
og 9. Ansøgere over 18 år skal udfylde hele skemaet.
Hvad søger man om?
Dansk indfødsret kaldes også dansk statsborgerskab. Dansk
statsborgerskab er bl.a. en forudsætning for, at man kan få
udstedt dansk nationalitetspas og stemme ved folketingsvalg.
Særlige regler for statsløse født i Danmark
Ansøgere, der er født statsløse i Danmark, og som indgiver
ansøgning om dansk statsborgerskab inden det fyldte 18.
år, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse
uden at opfylde de almindelige betingelser for naturalisation, hvis ansøgeren har bopæl her i landet.
Ansøgere, der er født statsløse i Danmark, og som indgiver
ansøgning om dansk statsborgerskab mellem det fyldte 18.
og 21. år, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for naturalisation, hvis:
•

ansøger har fast bopæl her i landet,

•

ansøger har haft fast bopæl i Danmark i 5 år umiddelbart forud for at ansøgningen indgives eller i 8 år i alt,

•

ansøger ikke er fundet skyldig i nogen forbrydelse
mod statens sikkerhed eller er blevet idømt fængselsstraf på 5 år eller derover for en strafbar handling
og afgiver en erklæring på tro og love herom, og

•

ansøger altid har været statsløs.

Ansøgere, der er født statsløse i Danmark, og som indgiver
ansøgning om dansk statsborgerskab efter det fyldte 21. år,
vil som udgangspunkt ikke kunne få deres ansøgning behandlet efter de særlige regler for statsløse personer født i
Danmark, men skal søge efter de almindelige regler. Ansøgere over 21 år kan dog få deres ansøgning behandlet efter
de særlige regler for statsløse personer født i Danmark, hvis
de tidligere f.eks. er blevet fejlvejledt om deres rettigheder.
Du kan læse mere på www.uim.dk.

Hvor skal ansøgningen indgives?
Ansøgning om dansk statsborgerskab skal indgives til:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsret
Slotholmsgade 10
1216 København K
Koster det noget at søge om dansk statsborgerskab?
Ved indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab for
ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, betales ikke gebyr.
For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det 3.800 kr. at søge
om dansk statsborgerskab. Gebyret indbetales til Udlændinge- og Integrationsministeriet på følgende konto i Danske Bank:
Reg. nr. 0216
Konto nr. 4069073948
I feltet ”Meddelelse til beløbsmodtageren” skal ansøgerens
cpr.nr. skrives. Der skal vedlægges kvittering for betaling af
gebyret, når ansøgeren indsender sin ansøgning. Der betales kun gebyr én gang.
Behandlingen af ansøgningen i
Udlændinge og Integrationsministeriet
Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge- og Integrationsministeriet,
om ansøgeren opfylder de betingelser for erhvervelse af
dansk statsborgerskab, som fremgår af kapitel 9 i cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17. juni 2021 om naturalisation. Der vil
desuden i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en
ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan beslutte, om der kan
dispenseres fra en eller flere af de betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelsens kapitel 9.
De ansøgere, der opfylder betingelserne eller har fået dispensation efter forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som behandles af Folketinget.
Du kan finde flere oplysninger om reglerne for erhvervelse
af dansk statsborgerskab og om mulighed for dispensation
på www.uim.dk.
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Ansøgningen skal vedlægges:


Kopi af ansøgers danske fødselsattest



Kopi af ansøgers eventuelle opholdstilladelse i Danmark



Kopi af ansøger og ansøgers forældres eventuelle pas eller andre rejsedokumenter (dog ikke blanke sider)



Kopi af forældrenes eventuelle vielsesattest



Dokumentation for eventuel eneforældremyndighed over ansøger, hvis ansøger er under 18 år (se punkt 9)



Dokumentation for forældremyndighed, hvis ansøger har børn, der skal være omfattet af ansøgningen. Hvis ansøger er
gift med barnets/børnenes anden forælder, vedlægges ikke dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles
forældremyndighed i ægteskabet.



Kvittering for eventuelt indbetalt gebyr
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1. Oplysninger om ansøgeren
Navn
Adresse (Vej og nr)
Postnummer

By

E-mail (evt. forælders e-mail)
Tlf. (evt. forælders)

Cpr.nr

Nationalitet (statsborgerskab)

Fødeland*

Har ansøger tidligere søgt om dansk indfødsret ved naturalisation?

☐ JA

☐ NEJ

*Vær opmærksom på, at du ikke kan søge på dette skema, hvis du ikke er født i Danmark.

2. Partsrepræsentant
Hvis en retshjælp, advokat eller anden person skal repræsentere dig i din sag angående ansøgning om dansk statsborgerskab,
skal du oplyse navn og adresse på denne. Hvis du lader dig repræsentere, betyder det, at din partsrepræsentant kan handle på
dine vegne i sagen, og at al korrespondance fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vil gå til din partsrepræsentant.

Har du valgt, at en anden skal repræsentere dig i sagen om dansk statsborgerskab?

☐ JA

☐ NEJ

Hvis ja, skal du udfylde nedenstående felter:
Jeg giver hermed fuldmagt til, at følgende repræsenterer mig over for Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen om dansk
statsborgerskab.
Navn / Firma
Adresse (Vej og nr)
Postnummer

By

E-mail
Telefon nr.

Cpr.nr / CVR.nr

Udfyldes af Indfødsret:
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3. Oplysninger om ansøgerens forældre
Oplysninger om ansøgers forældre skal udfyldes for begge forældre. Det er vigtigt, at begge felter vedrørende begge forældres
tidligere og nuværende statsborgerskab er udfyldt. Hvis forælderen er og altid har været statsløs, skal det anføres under både
tidligere og nuværende statsborgerskab. Hvis forælderen kun har haft et statsborgerskab, som den pågældende fortsat har, skal
der udfyldes samme statsborgerskab i både tidligere og nuværende statsborgerskab. Hvis forælderen har eller har haft dobbelt
statsborgerskab, skal det også fremgå.
Mor

Far / medmor

Navn
Fødselsdato / cpr.nr.
Nuværende
statsborgerskab
Har du tidligere haft et
andet statsborgerskab?
Hvis ja, hvilket?
(angiv periode)

☐ JA

☐ NEJ

☐ JA

☐ NEJ

–

Er eller har ansøgers forældre været gift med hinanden?

–

☐ JA

Hvis ja, oplys da fra (og til) hvornår:

☐ NEJ
–

4. Tidligere dansk statsborgerskab
Har ansøger tidligere været dansk statsborger?

☐ JA

☐ NEJ

Hvis ja, hvordan mistede ansøger statsborgerskabet?

5. Civilstand
☐ Ugift

Vielsesdato

☐ Gift / Registreret partnerskab
☐ Separeret

Separationsdato

☐ Skilt
☐ Enke/enkemand

Skilsmissedato

Hvis ansøger er gift, bedes oplyst:
Ægtefælles navn
Ægtefælles nationalitet
(statsborgerskab)
Bor ansøger og ægtefælle på samme adresse?

Ægtefælles cpr.nr
☐ JA

☐ NEJ
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6. Ansøgers børn (bipersoner)
Punkt 6 skal kun udfyldes, hvis ansøger selv har børn.
Ansøgers barn/børn kan få dansk statsborgerskab sammen med ansøger, hvis:


Barnet er ugift,



Barnet er under 18 år,



Barnet bor her i landet,



Barnet ikke er sigtet for eller har begået kriminalitet, der i medfør af cirkulæreskrivelsens § 19 udelukker statsborgerskab
eller giver karenstid,



Ansøgeren har del i forældremyndigheden over barnet, og



Den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke.

For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Hvis barnet er født statsløs i Danmark, har
barnet mulighed for selvstændigt at søge om dansk statsborgerskab efter de særlige regler for statsløse født i Danmark. Se
nærmere herom på side 1 i ansøgningsskemaet eller på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside www.uim.dk.

☐ JA

Har ansøger børn under 18 år?

☐ NEJ

Hvis ja, hvor mange?

Hvis ansøger har børn, skal resten af dette punkt om børn udfyldes

Husk at vedlægge dokumentation for forældremyndighed. Hvis ansøgeren er gift med barnets anden forælder, vedlægges ikke
dokumentation for forældremyndighed, hvis der er fælles forældremyndighed i ægteskabet.
Barn 1
Barnets navn

Cpr.nr.

Anden forælders navn

Cpr.nr.

Hvilket land er barnet født i?
Bor barnet i Danmark?

☐ JA

☐ NEJ

Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren?

☐ JA

☐ NEJ

Hvem har forældre myndigheden over barnet?

☐ Fælles

☐ Ansøgeren

☐ Anden forælder

Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet får dansk
statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under.
Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift
Dato:

Underskrift:

Barnets underskrift (over 12 år)
Dato:

Underskrift:
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Barn 2
Barnets navn

Cpr.nr.

Anden forælders navn

Cpr.nr.

Hvilket land er barnet født i?
Bor barnet i Danmark?

☐ JA

☐ NEJ

Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren?

☐ JA

☐ NEJ

Hvem har forældre myndigheden over barnet?

☐ Fælles

☐ Ansøgeren

☐ Anden forælder

Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet får dansk
statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under.
Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift
Dato:

Underskrift:

Barnets underskrift (over 12 år)
Dato:

Underskrift:

Barn 3
Barnets navn

Cpr.nr.

Anden forælders navn

Cpr.nr.

Hvilket land er barnet født i?
Bor barnet i Danmark?

☐ JA

☐ NEJ

Skal barnet have dansk statsborgerskab sammen med ansøgeren?

☐ JA

☐ NEJ

Hvem har forældre myndigheden over barnet?

☐ Fælles

☐ Ansøgeren

☐ Anden forælder

Hvis barnets anden forælder har del i forældremyndigheden, skal den anden forælder give sit samtykke til, at barnet får dansk
statsborgerskab. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet også skrive under.
Den anden forældremyndighedsindehavers underskrift
Dato:

Underskrift:

Barnets underskrift (over 12 år)
Dato:

Underskrift:

Tag en ekstra kopi af siderne vedrørende ansøgningsskemaets punkt 6, hvis ansøger har flere børn under 18 år, end der kan
være på siderne.
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Personer født statsløse i Danmark, som er under 18 år, skal IKKE udfylde punkt 7 og 8

7. Bopæl
Har du bopæl i Danmark nu?
Har du haft fast bopæl i Danmark i 5 år umiddelbart forud for
ansøgningens indgivelse eller i 8 år i alt?
Hvis ja, skal du angive perioderne:

☐ JA

☐ NEJ

☐ JA

☐ NEJ
–
–
–

8. Strafbare forhold
8a. Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, terrorisme mv
Er du fundet skyldig i en forbrydelse omfattet af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og kapitel 13 om forbrydelser mod
statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.? (Alle forhold,
som du er fundet skyldig i, skal anføres)

☐ JA

☐ NEJ

☐ JA

☐ NEJ

Hvis ja, skriv hvilke:

8b. Frihedsstraffe på 5 år eller derover

Er du blevet idømt fængselsstraf på 5 år eller derover for en strafbar handling?
Hvis ja, skriv hvilke og hvornår:

Du skal oplyse om alle strafbare forhold, som du er blevet idømt fængsel i 5 år eller derover for. Du skal oplyse om alle forhold,
du er dømt for, både i Danmark og i udlandet. Hvis du svarer ja, skal du også skrive, hvad du er dømt for, og hvis du er dømt i
udlandet, hvilket land du er dømt i.
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9. Ansøgning med tro og love-erklæring
Ansøgning om dansk statsborgerskab skal underskrives af barnet, der ønsker at blive dansk statsborger, hvis barnet er over 12
år, og kan underskrives af yngre børn.
Erklæring på tro og love om rigtigheden af oplysningerne i skemaet skal underskrives af barnet, hvis barnet er over 15 år (den
kriminelle lavalder).
Derudover skal begge forældremyndighedsindehavere medunderskrive ansøgningen og erklæringen på tro og love om oplysningernes rigtighed.
Hvis kun én forældremyndighedsindehaver medunderskriver, vedlægges dokumentation for eneforældremyndighed.

Ansøgers underskrift (12 til 14 år)
Med min underskrift ansøger jeg om at opnå dansk statsborgerskab.

Dato:

Underskrift:

Ansøgers underskrift (over 15 år)
Med min underskrift ansøger jeg om at opnå dansk statsborgerskab og erklærer jeg på tro og love, at alle oplysninger i dette
skema og eventuelle bilag er korrekte. Oplysningerne afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 161.

Dato:

Underskrift:

Forældremyndighedsindehaveres underskrift
Er ansøgeren mindreårig, dvs. under 18 år, skal ansøgningen og erklæringen på tro og love medunderskrives (nedenfor) af alle,
der har del i forældremyndigheden over barnet.
Forældremyndighedsindehavers underskrift
Dato:

Underskrift:

Forældremyndighedsindehavers 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.
Børn under 15 år ifalder ikke strafansvar, jf. straffelovens § 15.
Lov om dansk indfødsret § 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 frakendes indfødsretten, hvis det udviste
forhold har været bestemmende for erhvervelsen.
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BILAG
Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af personoplysninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger om statsborgerskab.
Formål og retsgrundlag
Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne træffe afgørelse i ansøgningerne om statsborgerskab.
Retsgrundlaget for behandlingen er indfødsretsloven og cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17. juni 2021 om naturalisation.
Kategorier af oplysninger
Det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at behandle en ansøgning om statsborgerskab. Der kan være tale om såvel
almindelige som følsomme personoplysninger. Det kan desuden efter omstændighederne være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre end den person, som søger statsborgerskab.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi vil efter omstændighederne videregive oplysninger om ansøgeren. Det kan ske til følgende myndigheder:


Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med forelæggelse af ansøgninger om statsborgerskab for Folketinget
Indfødsretsudvalg, i forbindelse med fremsættelse af forslag til lov om indfødsrets meddelelse eller i forbindelse med en
besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget)



Udlændingemyndighederne (f.eks. i forbindelse med indhentelse af oplysninger om en ansøgers opholdsgrundlag mv.)



De øvrige ministerier og underliggende styrelser (f.eks. i forbindelse med høring af øvrige myndigheder)



Politi- og anklagemyndigheden (fx i forbindelse med høring om en ansøgers eventuelle kriminelle forhold)



Kommuner (f.eks. i forbindelse med høring om en ansøgers indkomstmæssige forhold)



Danske ambassader og repræsentationer i udlandet (f.eks. i forbindelse med høring om statsborgerretlige forhold)

Opbevaring af dine oplysninger
Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne udføre vores opgaver i relation til at fastlægge et retskrav/gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav på statsborgerskab.
I en sag om statsborgerskab kan oplysninger bevares til brug for senere sager hos Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det vil
sige, at oplysningerne kan indgå i fremtidige sager, fx sager om frakendelse af dansk statsborgerskab og dine børns eventuelle
sager om statsborgerskab. I praksis betyder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine oplysninger i et såkaldt livscyklusforløb – det vil sige hele livet.
Kan oplysningerne slettes tidligere, vil sletning blive vurderet. Ligeledes vil adgangen til oplysningerne kunne begrænses.
Endelig skal det nævnes, at oplysningerne senest vil skulle overleveres til Rigsarkivet inden 30 år (arkivlovens § 13).
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