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Anmodning om bevisbekræftelse 
Anmodningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet 

 
 
Hvad er en bevisbekræftelse? 
En bevisbekræftelse er en officiel bekræftelse på, at der til 
den pågældende person tidligere er udstedt et statsborger-
retsbevis. Anmodningen indgives til Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet. 
 
Hvem kan søge om en bevisbekræftelse? 
Enhver person, der tidligere har fået udstedt et dansk 
statsborgerretsbevis (bevis for dansk indfødsret), eller som 
fremgår som biperson på en forælders statsborgerretsbe-
vis, kan anmode om at få en bevisbekræftelse. 
 
Hvor lang er sagsbehandlingstiden? 
Sagsbehandlingstiden i sager om bevisbekræftelser er på 
nuværende tidspunkt 3-4 måneder regnet fra anmodnin-
gens modtagelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Hvor skal anmodningen indgives til? 
En anmodning om en bevisbekræftelse skal indgives til 
Udlændinge- og Integrationsministeriet. Anmodningen kan 
sendes via e-Boks til Udlændinge- og Integrationsministeri-
et, Departementet, pr. 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. 
 
Du kan læse mere om bevisbekræftelser på Udlændinge- og 
Integrationsministeriet hjemmeside www.uim.dk.  
 

 
  

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

 

Navn       

Vejnavn        

Postnr       By       

Fødselsdato       CPR-nr       

E-mail       Telefon       

Fødested (by og land)       

Hvis du blev dansk statsborger sammen med din mor eller far, skal du skrive navn og cpr. nr. på din mor eller far: 

Navn       CPR-nr       

Eventuelt sagsnummer på dit tidligere udstedte bevis       

 

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

 

2. Erklæring på tro og love 

 

Disse felter skal underskrives i hånden 

Jeg erklærer herved på tro og love, 
 
at jeg, der har erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, ved erklæring eller ved naturalisation, ikke forud for den  
1. september 2015 har søgt om eller erhvervet andet statsborgerskab end dansk. 
 
Dato:        Underskrift: 

 

Disse felter skal underskrives i hånden 

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

 
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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3. Din forældres erklæring på tro og love 

 
Hvis du som barn i en periode efter du fik dansk statsborgerskab har haft bopæl i udlandet, skal dine forældre underskrive ne-
denstående erklæring på tro og love. 
 

Denne erklæring udfyldes af din danske forælder/forældre* 

Jeg erklærer herved på tro og love: 
 
at jeg ikke efter mit barn fik dansk statsborgerskab og forud for den 1. september 2015, har søgt om eller erhvervet fremmed 
statsborgerskab. 
 
Jeg erklærer endvidere, at jeg ikke efter mit barn fik dansk statsborgerskab og 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 ikke efter mit barn fik dansk statsborgerskab og forud for den 1. september 2015, har søgt om eller erhvervet fremmed 
statsborgerskab. 
 
Jeg erklærer endvidere, at jeg ikke efter mit barn fik dansk statsborgerskab og forud for den 1. september 2015,  
på vegne af mit barn har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab. 
 
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.  

 
* Hvis din danske forælder/forældre er afgået ved døden, skal en kopi af pågældendes dødsattest vedlægges. 
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BILAG 1. Partsrepræsentant 
 
Hvis du ønsker, at en retshjælp eller anden person (f.eks. et familiemedlem) skal kunne repræsentere dig i din sag angående 
anmodning om bevisbekræftelse, skal du oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer på personen. 
 
Hvis du lader dig repræsentere, betyder det, at al korrespondance sker mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og din 
partsrepræsentant. 
 

Har du valgt, at en anden skal repræsentere dig i forbindelse med din anmodning om 
en bevisbekræftelse? (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 sag angående anmodning om bevisbekræftelse: 

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. 
 

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 dine oplysninger 
Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne udføre vo-
res 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 så-
kaldt 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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