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Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske  
statsborgere over 18 år 

 
 

Hvem kan erklære sig dansk i henhold til § 3, stk. 3, i lov om 
dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 1191 af 5. august 
2020 af lov om dansk indfødsret med senere ændringer? 

 
Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt 
statsborgerskab kræver, at det land, du er statsborger i nu, 
også tillader dobbelt statsborgerskab. 
 
Det er dit eget ansvar at undersøge, om du kan beholde dit 
nuværende statsborgerskab, hvis du får dansk statsborger-
skab. Det er en betingelse for at afgive erklæring om dansk 
indfødsret, at du bor i Danmark, og at du har boet i Dan-
mark uafbrudt igennem de sidste 7 år. 
 
Det er en betingelse for at afgive denne erklæring om dansk 
indfødsret, at du ER statsborger i Finland, Island, Norge 
eller Sverige, jf. indfødsretslovens § 3, stk. 1. 
 
Du kan dog ikke bruge denne blanket til at søge om dansk 
statsborgerskab, hvis du er blevet statsborger i Finland, 
Island, Norge eller Sverige ved naturalisation (naturalisation 
vil sige efter ansøgning/optaget på lov). 
 
Blanketten kan bruges, hvis du blev statsborger i et af disse 
lande ved fødslen, ved adoption eller ved dine forældres 
efterfølgende indgåelse af ægteskab. For at bruge blanket-
ten skal du være fyldt 18 år og samtidig opfylde de øvrige 
betingelser i § 3, stk. 3. 

Alder  
Det er en betingelse for at afgive erklæring, at du er fyldt 18 
år, jf. § 3, stk. 3, nr. 2. 

Dokumentation  
Hvis du ikke vedlægger tilstrækkelig dokumentation, kan 
det få den konsekvens, at erklæringen afvises, eller at dine 
mindreårige børn ikke får dansk indfødsret sammen med 
dig.

Hvor skal erklæringen indgives til?  
En erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret kan indgi-
ves til Udlændinge-og Integrationsministeriet. 
 
Erklæringen sendes med Digital Post, pr. e-mail til indfoeds-
ret@uim.dk eller med brev til: 
 
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. 
 

Gebyr 
Ved afgivelse af erklæring skal betales et gebyr på 1.100 kr. 
  
Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto i 
Danske Bank: 
 
Registreringsnummer 0216 
Kontonummer 4069231004 
 
Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysnin-
ger bruges: 
 
BIC/SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK60 0216 4069 2310 04 
 
Ved betalingen påføres ”ERK” efterfulgt af den erklæren-
des CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) 
betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) beta-
lerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) 
formålet med overførslen. 
 
Du kan læse nærmere om reglerne og betingelserne for at 
erhverve dansk indfødsret ved erklæring på ministeriets 
hjemmeside, www.uim.dk, under ”Arbejdsområder”  
“Statsborgerskab”  “Nordiske statsborgere”. 
  

  Juli 2022.

http://www.uim.dk/
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Følgende dokumenter skal vedlægges i kopi: 

 Din fødselsattest* 

 Dine forældre fødselsattester* og eventuelle dødsattester 

 Dine forældres vielsesattest* og eventuelle dokumentation for skilsmisse 

 Dit eventuelle statsborgerretsbevis 

 Dokumentation for eventuel navnændring 

 Dokumentation for adoption samt dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret 

 Kopi af alle sider af dit pas (dog ikke blanke sider) 

 Dine mindreårige børns fødselsattester* 

 Dokumentation for forældremyndighed over dine mindreårige børn 

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

http://www.uim.dk/
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Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret  
for nordiske statsborgere over 18 år 
 
I henhold til § 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 1191 af 5. august 2020 af lov om 
dansk indfødsret med senere ændringer. 

 
 

1. Oplysninger om dig 

 

Det bemærkes, at der med Danmark menes "det danske rige", herunder hører Danmark, Færøerne og Grønland. 

 

Navn       

CPR-nr       E-mail       

Tlf. (privat)       Tlf. (mobil)       

Nuværende nationalitet (statsborgerskab)       

Fødested (by og land)       

Nuværende bopæl (folkeregisteradresse) 

Vejnavn        

      

Postnr       By       

Skal svaret på din erklæring sendes til ovenstående adresse? 
 
Hvis nej, angiv anden adresse nedenfor. 

☐ JA  ☐ NEJ 

Anden adresse (Udfyldes digitalt eller med BLOKBOGSTAVER) 

Vejnavn        

      

Postnr       By       

 

  



Nordiske over 18 år -   Side     4/13 

2. Statsborgerretlige tilhørsforhold 

 

Hvilket statsborgerskab fik du ved fødslen? 

      

 

Hvilket eller hvilke statsborgerskab(er) har du haft siden din fødsel, hvornår har du haft disse, og på hvilken måde har du fået 
dem? 

Statsborgerskab: Dato 
Ved naturalisation 
(ansøgning) 

Ved erklæring Ved samtykke 
Automatisk  
(fx ved fødsel) 

1.              ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.              ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.              ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.              ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Dine forældre 

 

Fars navn       

Fars fødselsdato/CPR-nr       Fars fødested       

Fars statsborgerskab ved din 
fødsel og senere (inkl. dato for 
senere statsborgerskab) 

      

 

Mors navn       

Mors fødselsdato/CPR-nr       Mors fødested       

Mors statsborgerskab ved din 
fødsel og senere (inkl. dato for 
senere statsborgerskab) 

      

 

Er eller har dine forældre været gift? ☐ JA  ☐ NEJ 

Vielsesdato:       Skilsmissedato:       
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4. Dine bedsteforældre 

 

Mormors navn       Mormors fødselsdato       

Morfars navn       Morfars fødselsdato       

Farmors navn       Farmors fødselsdato       

Farfars navn       Farfars fødselsdato       

 

5. Tro- og loveerklæring for den erklærendes nordiske forælder/forældre 

 

Denne erklæring udfyldes af den erklærendes nordiske forælder/forældre (Disse felter skal underskrives i hånden) 

Jeg erklærer herved på tro og love:  
 
at jeg, da mit barn      _  _   blev født, havde statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige, at jeg ikke 
har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab, og at jeg ikke på vegne af mit barn har søgt om eller erhvervet fremmed 
statsborgerskab. 

Dato:        Underskrift: 

 

Eventuelt den erklærendes anden nordiske forælder (Disse felter skal underskrives i hånden) 

Jeg erklærer herved på tro og love:  
 
at jeg, da mit barn      _  _   blev født, havde statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige, at jeg ikke 
har søgt om eller erhvervet fremmed statsborgerskab, og at jeg ikke på vegne af mit barn har søgt om eller erhvervet fremmed 
statsborgerskab. 

Dato:        Underskrift: 

 

6. Bopæl i Danmark 

 

Det er en betingelse, at du bor i Danmark, og at du har boet i Danmark uafbrudt igennem de sidste 7 år. 
 
(Disse oplysninger kan eventuelt gives på særskilt bilag.) 

 

Hvilken dato kom du til Danmark? Hvilke perioder har du haft bopæl i Danmark? 

Fra (dato) Til (dato) Fulde adresse 
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7. Ferierejser og andre udlandsophold 

 

Alle udlandsophold, inkl. ferierejser, inden for de sidste 7 år skal anføres i skemaet. I de 2 første linjer er vist et eksempel på, 
hvordan skemaet kan udfyldes. Hvis der er tale om almindelige ferieophold - f.eks. 3 ugers sommerferie i udlandet hvert år - 
kan dette anføres som vist. Vedlæg oplysningerne på en ekstra side, hvis der ikke er plads nok her, men start her. 

 

I hvilke perioder har du opholdt dig i udlandet inden for de sidste 7 år (inkl. ferieophold)? 

Afrejse (dato) Hjemkomst (dato) Land Formål 

01.07.2015 05.07.2015 Kina Forretningsrejse 

3 uger hvert år siden 2002 Forskellige lande Sommerferie 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Almindelige ferier er ikke til hinder for at få dansk indfødsret ved denne erklæring. 
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8. Dit barn under 18 år 

 
Dit barn kan få dansk indfødsret sammen med dig, hvis: 

1. barnet er ugift,  

2. barnet er under 18 år,  

3. barnet bor her i landet, 

4. du har del i forældremyndigheden over barnet, og  

5. den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende har del i forældremyndigheden. 
 
Der skal vedlægges dokumentation for slægtskabet og forældremyndigheden over barnet/ børnene. Hvis du er gift med bar-
nets/børnenes anden forælder, skal du vedlægge kopi af jeres vielsesattest. Hvis du derimod er skilt, separeret eller bor papir-
løst sammen med den anden forælder, kræves der dokumentation for forældremyndigheden. Ægtheden af dokumenter fra 
visse lande skal bekræftes. 
 
For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Dokumentation for adoptionen og doku-
mentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret skal vedlægges. 
 
Hvis dit barn/dine børn er fyldt 12 år, skal barnet/børnene selv underskrive bilag 1.  

 

Barnets navn og CPR-nr 
Skal barnet have dansk indfødsret 
sammen med dig (JA/NEJ) 

Den anden forælders navn og samtykke 
(underskrift) 

      ☐ JA  ☐ NEJ       

      ☐ JA  ☐ NEJ       

      ☐ JA  ☐ NEJ       

      ☐ JA  ☐ NEJ       

      ☐ JA  ☐ NEJ       

      ☐ JA  ☐ NEJ       

Eventuelle bemærkninger:       

 

OBS: Hvis dit barn/dine børn også skal have dansk indfødsret sammen med dig, og der er fælles forældremyndighed over bar-
net/børnene, skal du oplyse følgende om den anden forælder: 

 

Anden forælder 

Navn       

CPR-nr/fødselsdato       E-mail       

Adresse (udfyldes digital eller med BLOKBOGSTAVER) 

Vejnavn        

Postnr       By       

 



Nordiske over 18 år -   Side     8/13 

9. Kriminalitet 

 
Det er en betingelse for at afgive denne erklæring om dansk indfødsret, jf. indfødsretslovens § 3, stk. 3, at du i løbet af den tid, 
du har boet i Danmark i en uafbrudt periode de sidste 7 år, ikke er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

 

Er du inden for de sidste 7 år idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf? 

☐ JA ☐ NEJ 

Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: 
Jeg erklærer på tro og love, at jeg inden for de sidste 7 år ikke 
er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

      

 

10. Underskrift og tro- og loveerklæring 

 

Dette felt skal underskrives i hånden 

Med min underskrift erklærer jeg, at jeg ønsker at erhverve dansk indfødsret, og  
 
med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at alle oplysninger i forbindelse med denne erklæring er korrekte. Oplysnin-
gerne 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 afgi-
ver 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  
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. 
 
Lovligt ophold  
Erklæring kan kun afgives, hvis du har lovligt ophold her i landet på tidspunktet for erklæringens afgivelse (modtagelse i mini-
steriet), jf. indfødsretslovens § 4 A, stk. 1. Erklæring kan dog ikke afgives, hvis der verserer en sag mod dig, hvor der af anklage-
myndigheden er nedlagt påstand om udvisning, eller hvor anklagemyndigheden som vilkår for et tiltalefrafald har fastsat, at du 
udvises.  
 
Behandling af personoplysninger - se bilag 2  
Udlændinge- og Integrationsministeriet skal endelig oplyse, at ministeriet i forbindelse med din henvendelse om statsborger-
skab behandler oplysninger om dig (personoplysninger). 

  



Nordiske over 18 år -   Side     9/13 

BILAG 1. Dine børn over 12 år 
 

Bilag 1 udfyldes og underskrives af dine mindreårige børn som er fyldt 12 år, hvis barnet/børnene skal have dansk indfødsret 
sammen med dig. 
 
Det bemærkes, at det er en forudsætning for, at barnet/børnene får dansk indfødsret sammen med dig, at erklæringsske-
maets punkt 8 er udfyldt, og at den nødvendige dokumentation for slægtskab, forældremyndighed og evt. adoption er sendt 
sammen med erklæringen. 

 

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): 

 

Det er en betingelse for at afgive denne erklæring om dansk indfødsret, jf. indfødsretslovens § 5, stk. 2, at du i løbet af den tid, 
du har boet i Danmark i en uafbrudt periode de sidste 7 år, ikke er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

 

Er du inden for de sidste 7 år idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf? 

☐ JA ☐ NEJ 

Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: 
Jeg erklærer på tro og love, at jeg inden for de sidste 7 år ikke 
er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

      

 

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.  
 
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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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): 

 

Det er en betingelse for at afgive denne erklæring om dansk indfødsret, jf. indfødsretslovens § 5, stk. 2, at du i løbet af den tid, 
du har boet i Danmark i en uafbrudt periode de sidste 7 år, ikke er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

 

Er du inden for de sidste 7 år idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf? 

☐ JA ☐ NEJ 

Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: 
Jeg erklærer på tro og love, at jeg inden for de sidste 7 år ikke 
er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

      

 

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.  
 
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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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): 

 

Det er en betingelse for at afgive denne erklæring om dansk indfødsret, jf. indfødsretslovens § 5, stk. 2, at du i løbet af den tid, 
du har boet i Danmark i en uafbrudt periode de sidste 7 år, ikke er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

 

Er du inden for de sidste 7 år idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf? 

☐ JA ☐ NEJ 

Hvis ja, hvilke forhold, hvor og hvornår: 
Jeg erklærer på tro og love, at jeg inden for de sidste 7 år ikke 
er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles 
med frihedsstraf. 

      

 

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.  
 
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 2 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af personoplysninger 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af erklæringer om statsbor-
gerskab. 
 
Formål og retsgrundlag 
Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne træffe afgørelse i erklæringerne 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 erklæring 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 den erklærende. 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 erklærendes 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 erklærendes eventuelle kriminelle forhold) 

 Kommuner (f.eks. i forbindelse med høring om en erklærendes 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 mi-
nisteriets 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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BILAG 3: Partsrepræsentant 
 
Udlændinge- og Integrationsministeriet kan kun kommunikere med brev eller via Digital Post af hensyn til beskyttelse af person-
oplysninger og reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Hvis du ikke selv har adgang til Digital Post, anbefaler ministeriet 
derfor, at du vælger en partsrepræsentant, som kan modtage post fra ministeriet via Digital Post, idet sagen formentlig vil kunne 
blive behandlet hurtigere. Dette vil betyde, at al korrespondance i din erklæring vil ske mellem ministeriet og din partsrepræsen-
tant.  
 
Hvis du ønsker, at anden person (for eksempel et familiemedlem), en advokat eller en retshjælp skal repræsentere dig i din er-
klæringssag, skal du oplyse navn og adresse på denne.  
 

Skal en anden skal repræsentere dig i din sag om dansk indfødsret? (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 om dansk statsborgerskab. 

Navn / Firma       

Adresse (Vej og nr)       

Postnummer       By       

E-mail       

Telefonnr.        Cpr.nr / CVR.nr       

 

Dette felt skal underskrives i hånden af dig 

 

Dato:        Underskrift: 

 
Hvis afgørelsen indeholder et statsborgerretsbevis og/eller originale dokumenter, sendes afgørelsen med rekommanderet brev. 
Du kan derfor vælge, om afgørelsen skal sendes til dig eller din partsrepræsentant. 
 

Skal afgørelsen i sagen sendes til din partsrepræsentant? (sæt X) ☐ JA ☐ NEJ 
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