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Ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab 
Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet 

 
 

Hvem kan søge om løsning fra dansk statsborgerskab? 
Enhver person, der er dansk statsborger, kan søge om 
løsning fra dansk statsborgerskab.  
 
Du kan læse nærmere om løsning fra dansk statsborger-
skab på Udlændinge- og Integrationsministeriet hjemme-
side, www.uim.dk  

 
Hvor lang er sagsbehandlingstiden? 
Sagsbehandlingstiden i sager om løsning fra dansk statsbor-
gerskab er på nuværende tidspunkt 3-4 måneder regnet fra 
anmodningens modtagelse i Udlændinge- og Integrations-
ministeriet.

Hvor skal ansøgningen indgives til? 
En ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab skal 
indgives direkte til Udlændinge- og Integrations-ministeriet. 
Anmodningen kan sendes på e-mail eller med brev til:  
 
E-mailadresse: uim@uim.dk  
 
Brev: 
Udlændinge- og Integrationsministeriet  
Indfødsret 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K 
 
Det bemærkes, at e-mails, der sendes til Indfødsret 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. 
 

 
 

 
  

For at en ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab kan tages under behandling, skal der vedlægges følgende: 
 

• Ansøgerens og ansøgers danske forældres fødselsattester* (Hvis dansk statsborgerskab er erhvervet automatisk) 

• Ansøgerens forældres eventuelle vielsesattest* (Hvis dansk statsborgerskab er erhvervet automatisk) 

• Ansøgerens eventuelle danske statsborgerretsbevis  

• Dokumentation for bopæl i udlandet i form af bopælsattest eller lign. fra det pågældende land eller  

• Dokumentation for tilsagn om repatriering fra bopælskommune 

• Dokumentation for at den pågældende er eller har søgt om at blive statsborger i et fremmed land** 

*Fødselsattester og vielsesattester, som er udstedt i lande uden for Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand og Tyrkiet, 
skallegaliseres eller apostillepåtegnes, og de skal fremsendes i original til Indfødsret. Dokumenter fra følgende lande: Albanien, 
Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kosovo, Rusland, Tadkjikistan, Ukraine 
og Uzbekistan, skal ligeledes legaliseres eller apostillepåtegnes. Læs mere om krav til dokumentation på www.uim.dk  
 

**Dokumentationen kan fx være et fremmed statsborgerretsbevis, erklæring udstedt af de officielle myndigheder i det fremme-
de land, hvor ansøge-rens fremmede statsborgerskab bekræftes, et fremmed betinget statsborgerretsbevis, et gyldigt fremmed 
nationalitetspas, eller dokumentation på, at den pågældende har søgt om statsborgerskab i et fremmed land 

http://www.uim.dk/
mailto:uim@uim.dk
http://www.uim.dk/
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1. Oplysninger om ansøgeren 

 

Navn       

Vejnavn        

Postnr       By       

CPR-nr       E-mail       

Tlf. (privat)       Tlf. (mobil)       

Fødested (by og land)       

 

Hvis du skifter adresse, inden din sag færdigbehandles, bedes du oplyse din nye adresse til ministeriet. 

 

2. Oplysninger om ansøgerens forældre  
(hvis det danske statsborgerskab er opnået fra forældre) 

 

Fars navn       

Fars fødselsdato/CPR-nr       Fars fødested       

Fars statsborgerskab(er)  
ved ansøgers fødsel  

      

Har din far erhvervet fremmed statsborgerskab(er) efter din 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 ansøgers fødsel  

      

Har din mor erhvervet fremmed statsborgerskab(er) efter din 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. 

      

 

Vielsesdato Forældrenes vielsesland Forældrenes evt. skilsmissedato 
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3. Ansøgerens øvrige statsborgerretlige forhold 

 

Er du statsborger i et andet land? (sæt X) ☐ JA  ☐ NEJ 

Har du søgt om at blive statsborger i et fremmed land? (sæt X) ☐ JA  ☐ NEJ 

Hvis du har svaret ”Ja” til et eller flere af spørgsmålene, bedes du vedlægge dokumentation for fremmed statsborgerskab eller 
ansøgning om fremmed statsborgerskab. 

 

4. Ansøgerens aktuelle bopæl 

 

Hvis du har aktuel adresse i Danmark, bedes du anføre en begrundelse for, hvorfor du ønsker at blive løst fra dit danske stats-
borgerskab. 

      

Hvis du aktuelt bor i Danmark, men ønsker at repatriere, bedes du vedlægge dokumentation herfor fra din bopælskommune 
(tilsagn om betinget repatrieringsstøtte).  
 
Hvis du har aktuel adresse i udlandet, bedes du vedlægges dokumentation herfor. 

 

5. Ansøgere født i udlandet 

 

Dette felt skal underskrives i hånden 

Hvis du er født i udlandet og ikke har søgt om bevarelse af dit danske statsborgerskab, bedes du udfylde nedenstående samtyk-
ke:  
 
Jeg giver herved samtykke til, at ministeriet i forbindelse med behandlingen af min ansøgning om løsning fra dansk statsborger-
skab, også tager stilling til, hvorvidt jeg måtte have bevaret dansk indfødsret. 

 
Dato:        Underskrift: 
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6. Ansøgerens børn, der skal omfattes af ansøgningen 

 

Ønsker du at dine børn omfattes af ansøgningen* (sæt X) ☐ JA  ☐ NEJ 

Barnets navn Fødselsdato Statsborgerskab(er) 

                  

                  

                  

                  

Hvis du har svaret ”Ja”, bedes du udfylde den relevante erklæring i bilag 2 og 3.  

 

*For at ansøgerens børn kan omfattes af ansøgningen, skal følgende betingelser være opfyldt: barnet skal være under 18 år, 
barnet må ikke være gift, ansøger skal have del i forældremyndigheden over barnet, hvis den anden forælder også har del i 
forældremyndigheden, skal vedkommende give sit samtykke til, at barnet omfattes af ansøgningen, og hvis barnet er over 12 
år, skal barnet samtykke i ansøgningen. 
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7. Underskrifter 

 

Disse felter skal underskrives i hånden 

Jeg anmoder med denne ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab. Ansøgere over 12 år skal medunderskrive. 

 
Dato:        Underskrift: 

Er ansøger under 18 år eller under værgemål, skal ansøgningen også underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller 
værgen. 

Værge eller forældremyndighedsindehavers underskrift 

 
Dato:        Underskrift: 

Værge eller forældremyndighedsindehavers underskrift 

 
Dato:        Underskrift: 

 

Disse felter skal underskrives i hånden 

Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger dette skema er korrekte. 
 
Oplysninger afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 161. 

 
Dato:        Underskrift: 

Er ansøger under 15 år, skal denne erklæring underskrives af forældremyndighedsindehaverne eller værgen. 

Værge eller forældremyndighedsindehavers underskrift 

 
Dato:        Underskrift: 

Værge eller 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 en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.  
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BILAG 1. Partsrepræsentant 
 
Hvis du ønsker, at en advokat, retshjælp eller anden person (f.eks. et familiemedlem) skal kunne repræsentere dig i din sag an-
gående ansøgning om bevis for/bevarelse af dansk indfødsret, skal du oplyse navn og adresse på denne. Hvis du lader dig repræ-
sentere, betyder det, at al korrespondance går mellem ministeriet og din partsrepræsentant. 
 

Har du valgt, at en anden skal repræsentere dig i din sag om løsning fra dansk stats-
borgerskab? (sæt X) 

☐ JA ☐ NEJ 

 
Hvis ja, skal du udfylde nedenstående felt: 
 

Jeg giver hermed fuldmagt til, at følgende advokat/person repræsenterer mig over for Udlændinge- og Integrationsministeriet i 
min ansøgning om løsning fra dansk statsborgerskab: 

Navn / Firma       

Adresse (Vej og nr)       

Postnummer       By       

E-mail       

Telefonnr.        Cpr.nr / CVR.nr       

 

Dette felt skal underskrives i hånden 

 

Dato:        Underskrift: 
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BILAG 2. Forældremyndighedsindehavernes samtykke 
 
Hvis du og den anden forælder har fælles forældremyndighed over barnet, bedes du og den anden forælder udfylde erklæring 
nr. 1. 
 
Hvis du derimod har eneforældremyndighed over barnet, bedes du udfylde erklæring nr. 2. Du bedes endvidere vedlægge do-
kumentation for, at du har eneforældremyndighed over barnet. 
 

Erklæring ved fælles forældremyndighed (erklæring nr. 1) 

Undertegnede forældre erklærer, at vi (sæt X)   ☐ ønsker ☐ ikke ønsker 

at vores barn,       , født den       i       

bliver løst fra sit statsborgerretlige forhold til Danmark. 

Ansøger 

 
Dato:        Personlig underskrift: 

Den anden forælder 

 
Dato:        Personlig underskrift: 

 

Erklæring på tro og love ved eneforældremyndighed (erklæring nr. 2) 

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at jeg har eneforældremyndighed over mit barn, 

       , født den       i       

og at jeg ønsker, at barnet bliver løst fra sit statsborgerretlige forhold til Danmark sammen med mig. 

Forældre 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. 
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BILAG 3. Dine børn over 12 år 
 

Bilag 3 udfyldes og underskrives af dine mindreårige børn som er fyldt 12 år, hvis barnet/børnene skal løses fra sit danske 
statsborgerskab sammen med dig.  
 
Det bemærkes, at det er en forudsætning for, at barnet/børnene bliver løst fra deres statsborgerretslige forhold til Danmark 
sammen med dig, at ansøgningsskemaets punkt 7 er udfyldt. 

 

Barn nr. 1 

Barnets fulde navn       

Nedenstående felter skal underskrives i hånden 

Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. 

 

Dato:        Barnets underskrift (12 år og derover): 

Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. 

Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato:        Barnets underskrift (15 år og derover): 

 

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 en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.  

 

Barn nr. 2 

Barnets fulde navn       

Nedenstående felter skal underskrives i hånden 

Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. 

 

Dato:        Barnets underskrift (12 år og derover): 

Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. 

Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato:        Barnets underskrift (15 år og derover): 

 

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 en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.  
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Barn nr. 3 

Barnets fulde navn       

Nedenstående felter skal underskrives i hånden 

Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. 

 

Dato:        Barnets underskrift (12 år og derover): 

Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. 

Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato:        Barnets underskrift (15 år og derover): 

 

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 en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.  

 

Barn nr. 4 

Barnets fulde navn       

Nedenstående felter skal underskrives i hånden 

Jeg erklærer herved, at jeg ønsker dansk indfødsret, og at jeg er ugift. 

 

Dato:        Barnets underskrift (12 år og derover): 

Børn, der er fyldt 15 år, skal også underskrive denne erklæring på tro og love. 

Jeg erklærer herved på tro og love, jf. straffelovens § 161, at ovenstående oplysninger er korrekte. 

 

Dato:        Barnets underskrift (15 år og derover): 

 

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 en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.  
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BILAG 4 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af personoplysninger 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger om statsbor-
gerskab. 
 
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. 9779 af 14. september 2018 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 person-
oplysninger 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 Deres oplysninger 
Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer Deres 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 Deres børns eventuelle 
sager om statsborgerskab. I praksis betyder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer Deres 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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