Vejledning om generhvervelse af dansk indfødsret / statsborgerskab (uden bopælsbetingelser)
Hvornår har jeg fortabt min danske indfødsret efter § 7 i lov om dansk indfødsret?
Efter indfødsretslovens § 7 fortabes dansk indfødsret af
1. Den, som erhverver fremmed statsborgerret efter ansøgning eller udtrykkeligt samtykke,
2. Den, som erhverver fremmed statsborgerret ved at indtræde i offentlig tjeneste i et andet land,
3. Ugift barn under 18 år, som bliver fremmed statsborger derved, at en af dets forældre, som har
forældremyndigheden eller del i denne, erhverver fremmed statsborgerret på den foran under nr.
1 eller 2 angivne måde, medmindre den anden af dets forældre vedbliver at være dansk og
ligeledes har del i forældremyndigheden.
Hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min erklæring?
Afhængigt af hvordan du tidligere har erhvervet dansk indfødsret, kan kopi af følgende dokumenter være
relevante at vedlægge din erklæring:
•Dit pas
•Et eventuelt dansk statsborgerretsbevis
•Eventuelt brev fra Indfødsretskontoret om, at du har fortabt dit danske statsborgerskab
•Dit udenlandske statsborgerskabsbevis
•Dine forældres eventuelle danske statsborgerretsbevis
•Din fødselsattest
•Dine forældres fødselsattester og eventuelle vielsesattest
•Dine mindreårige børns fødselsattester og dokumentation for forældremyndighed
Følgende udenlandske dokumenter skal i visse tilfælde vedlægges i original med dokumentation for
dokumenternes ægthed (apostillepåtegning eller legalisering):
•Fødselsattest
•Dine forældres fødselsattester og eventuelle vielsesattest
•Dine børns fødselsattester og dokumentation for forældremyndighed
Hvorvidt disse dokumenter skal vedlægges i original og med dokumentation for dokumenternes ægthed
afhænger af, hvilket land der har udstedt dokumenterne - se bilag 2 i selve erklæringsskemaet.
OBS! Hvis du indsender et dansk statsborgerretsbevis udstedt til dig eller et brev fra Udlændinge- og
Integrationsministeriets indfødsretskontor om, at du har fortabt dit danske statsborgerskab i medfør af

indfødsretslovens § 7, behøver du ikke at vedlægge din fødselsattest samt dine forældres fødselsattester og
eventuelle vielsesattest.
Hvis den påkrævede dokumentation ikke vedlægges, kan det få den konsekvens, at du meddeles afslag på
din erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret.
Kan mit barn/mine børn få dansk indfødsret sammen med mig?
Dit barn/dine børn kan få dansk indfødsret sammen med dig, hvis
• barnet er ugift,
• barnet er under 18 år,
• du har del i forældremyndigheden over barnet, og
• den anden forælder har givet sit samtykke, hvis vedkommende har del i forældremyndigheden
For adoptivbørn er det endvidere en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret. Dokumentation for
adoptionen skal vedlægges.
Det er ikke et krav, at dit barn/dine børn tidligere selv har erhvervet dansk indfødsret.
Hvis dit barn/dine børn er fyldt 12 år, skal barnet/børnene endvidere udfylde og underskrive bilag 1 i selve
erklæringsskemaet.
Er barnet født og bosat i Danmark, behøver du ikke at vedlægge dokumentation for forældremyndighed,
hvis du er gift med barnets/børnenes anden forælder, og der er fælles forældremyndighed i ægteskabet.
Hvis du derimod er skilt, separeret eller bor papirløst sammen med den anden forælder, kræves der
dokumentation for forældremyndigheden.
I alle andre tilfælde (f.eks. hvor barnet er født i udlandet og nu bosat i Danmark) skal du – sammen med dit
barns/dine børns fødselsattester – vedlægge dokumentation for, at du har (del i) forældremyndigheden,
uanset om du er gift med barnet/børnenes anden forælder. Ægtheden af dokumenter fra visse lande skal
bekræftes – se bilag 2 i selve erklæringsskemaet.
OBS! Det er en forudsætning for, at barnet/børnene erhverver dansk statsborgerskab sammen med dig, at
erklæringsskemaets punkt 4 er udfyldt, og at den nødvendige dokumentation for slægtskab og
forældremyndighed vedlægges erklæringen. Hvis der ikke vedlægges dokumentation for slægtskab og
forældremyndighed, eller hvis den anden forældremyndighedsindehaver ikke har givet sit samtykke, kan
Statsforvaltningen behandle din erklæring, men med den konsekvens, at barnet/børnene ikke erhverver
dansk indfødsret sammen med dig.
Får jeg dobbelt statsborgerskab, når jeg generhverver mit danske statsborgerskab?
I Danmark stilles der ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis du
bliver dansk statsborger, bevarer du dit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt

statsborgerskab. OBS! Det kræver dog, at det land, du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt
statsborgerskab, da adgang til dobbelt statsborgerskab ikke bestemmes af dansk ret alene. For at blive
dobbelt statsborger skal det således være tilladt efter reglerne i alle de lande, hvis statsborgerskab du
ønsker at have.
Kan min erklæring indgives til en dansk repræsentation i udlandet?
Har du bopæl i udlandet, kan du indgive din erklæring til en dansk repræsentation. Den danske
repræsentation vil i den forbindelse opkræve et separat gebyr til dækning af de omkostninger, der må være
forbundet hermed. Indgiver du din erklæring til en dansk repræsentation, sendes svaret på din erklæring og
eventuel øvrig korrespondance via denne repræsentation.
Skal min erklæring vedlægges en straffeattest eller lignende?
Du kan erhverve dansk indfødsret ved erklæring, hvis du ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden
mellem fortabelse af den danske indfødsret og afgivelse af erklæring. Du skal i erklæringsskemaet oplyse,
om du i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelse af erklæring om generhvervelse
af dansk indfødsret er idømt en ubetinget fængselsstraf her i landet eller i udlandet eller ej.
Statsforvaltningen indhenter herefter selv oplysninger om strafbare forhold i Kriminalregistret.

