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Løgmansskrivstovan 
 

 

 

Dagfesting: 27. august 2018 

Mál nr.: 0698-024/16 

Málsviðgjørt: NF 

 

 

Fylgiskjal 1 

 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar Uppskotið til kongliga fyriskipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udkast 

til 

Anordning om ikrafttræden for 

Færøerne af ændringer af lov om dansk 

indfødsret 

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds 

Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:  
 

I medfør af § 31, i lov nr. 729 af 25. juni 

2014 om ændring af lov om dansk indføds-

ret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved 

fødslen m.v.), § 32, i lov nr. 730 af 25. juni 

2014 om ændring af lov om dansk 

indfødsret (Dansk indfødsret til unge født 

og opvokset i Danmark m.v.), § 53, i lov nr. 

1496 af 23. december 2014 om ændring af 

                                                 
1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 

eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.”  
2 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 

eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
3 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 

eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
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§ 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved 

fødslen, hvis faderen eller moderen er 

dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er 

kun faderen dansk, erhverver barnet kun 

dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.  

Stk. 2. --- 

 

lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt 

statsborgerskab og betaling af gebyr i sager 

om dansk indfødsret), § 54, i lov nr. 1525 af 

27. december 2014 om ændring af 

adoptionsloven, forældreansvarsloven og 

lov om dansk indfødsret (Adgang for 

samlevende til at adoptere sammen m.v.), § 

35, i lov nr. 534 af 29. april 2015 om 

ændring af lov om dansk indfødsret 

(Overgang til obligatorisk digital 

selvbetjening ved ansøgning om dansk 

indfødsret ved naturalisation m.v.), og § 46, 

i lov nr. 1562 af 13. december 2016 om 

ændring af lov om dansk indfødsret (Krav 

om forældremyndighedsindehavers 

samtykke og vandel, når børn som 

bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.) 

bestemmes:  

 

§ 1 

 

I lov om dansk indfødsret, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af 

lov om dansk indfødsret, foretages følgende 

ændringer:  
 

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »eller 

moderen« til: », moderen eller 

medmoderen«, og 2. pkt. ophæves.  

 

 

 

 

 

 

§ 2 A. Et udenlandsk barn under 12 år, der 

er adopteret ved en dansk 

adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger 

ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et 

ægtepar, hvor mindst én af ægtefællerne er 

dansk statsborger, eller af en ugift dansk 

statsborger.  

Stk. 2. --- 

 

 

2. I § 2 a, stk. 1, indsættes efter 

»ægtepar«: »eller et samlevende 

par«, efter »ægtefællerne« indsættes: 

»eller en af de samlevende«, og 

»ugift« ændres til: »enlig«.  

 

                                                 
4 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 

eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
5 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 

eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
6 Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt 

eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.” 
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§ 4 A. --- 

 

Stk. 2. --- 

 

Stk. 3. Erklæring om erhvervelse af 

indfødsret i medfør af §§ 3 og 4 kan ikke 

afgives ved værge eller af 

forældremyndighedens indehaver.  

 

Stk. 4. En erklæring afgivet efter lovens § 3 

eller § 4 afvises af den myndighed, som 

erklæringen er fremsat over for, hvis 

myndigheden ikke finder, at betingelserne 

for at erhverve dansk indfødsret ved 

erklæring er opfyldt. Afvisning af en 

erklæring kan påklages til Ministeriet for 

Flygtninge, Indvandrere og Integration.  

 

 

 

 

 

3. § 4 A, stk. 3, ophæves.  

Stk. 4 bliver herefter stk. 3 

 

 

§ 4 A. Erhvervelse af dansk indfødsret i 

medfør af §§ 3 og 4 er betinget af, at den, 

som afgiver erklæring, godtgør, at den 

pågældende derved mister sit 

statsborgerskab i andre stater.  

 

Stk. 2. Erklæring om erhvervelse af 

indfødsret i medfør af §§ 3 og 4 kan alene 

afgives af personer, som på tidspunktet for 

erklæringens afgivelse har lovligt ophold 

her i riget. Erklæring kan dog ikke afgives, 

hvis der verserer en sag mod den 

pågældende, hvor der af 

anklagemyndigheden er nedlagt påstand om 

udvisning, eller hvor anklagemyndigheden 

som vilkår for et tiltalefrafald har fastsat, at 

den pågældende udvises.  

 

(Stk 3 varð strikað við § 1, nr. 3.)  

 

(Stk. 4 varð við § 1, nr. 3 broytt til stk. 3) 

(Stk. 3) Stk. 4. En erklæring afgivet efter 

lovens § 3 eller § 4 afvises af den 

myndighed, som erklæringen er fremsat 

over for, hvis myndigheden ikke finder, at 

betingelserne for at erhverve dansk 

indfødsret ved erklæring er opfyldt. 

Afvisning af en erklæring kan påklages til 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration.  

 

 

4. § 4 A, stk. 1, ophæves.  

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 

2. 
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§ 5. --- 

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte 

betingelser er det endvidere en betingelse 

for, at et barn kan omfattes af erhvervelsen 

af dansk indfødsret, at det godtgøres, at 

barnet ved erhvervelsen mister sit 

statsborgerskab i andre stater, medmindre 

den anden af barnets forældre fortsat har 

statsborgerskab dér og ligeledes har del i 

forældremyndigheden.  

 

 

 

5. § 5, stk. 2, ophæves.  

 

 

§ 5. Erhverver en person indfødsret ved 

afgivelse af erklæring i medfør af §§ 3 eller 

4, tilkommer indfødsretten også den 

pågældendes barn, herunder adoptivbarn, 

medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et 

barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen 

af indfødsret. Det er en forudsætning for et 

barns erhvervelse af dansk indfødsret, at den 

erklærende har del i forældremyndigheden 

over barnet, og at barnet er ugift, under 18 

og bosat her i riget. For et adoptivbarn er 

det tillige en betingelse, at adoptionen har 

gyldighed efter dansk ret.  

Stk. 2. --- 

 

 

6. I § 5 indsættes efter 2. pkt.:  

»Er barnet undergivet fælles 

forældremyndighed, skal den anden 

forældremyndighedsindehaver 

meddele samtykke til, at barnet 

erhverver indfødsret med den 

erklærende.« 

 

 

§ 6. --- 

Stk. 2. Har den, der naturaliseres, børn, 

herunder adoptivbørn, finder reglerne i § 5, 

stk. 1, tilsvarende anvendelse.  

 

 

7. I § 6, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 1« til: 

»§ 5«. 

 

 

§ 6. Indfødsret kan erhverves ved 

naturalisation i henhold til grundloven.  

 

Stk. 2. Har den, der naturaliseres, børn, 

herunder adoptivbørn, finder reglerne i § 5, 

stk. 1, tilsvarende anvendelse.  

 

 

8. I § 6 indsættes som stk. 3:  

»Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder 

ikke anvendelse, såfremt et barn, 

herunder adoptivbarn, ved lov 

undtages fra en forælders 

naturalisation.« 

  

 

 

§ 7. Dansk indfødsret fortabes af  

1)   den, som erhverver fremmed 

statsborgerret efter ansøgning eller 

udtrykkeligt samtykke,  

 

9. § 7 ophæves. 
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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.  

 

 

§ 12. Ved indgivelse af ansøgning om dansk 

indfødsret ved naturalisation betales et 

gebyr på 1.000 kr. Ministeren for 

flygtninge, indvandrere og integration 

fastsætter nærmere regler om gebyrets 

betaling og undtagelser herfra.  

Stk. 2. --- 

 

10. § 12, stk. 1, 1. pkt., affattes således:  

»Ved indgivelse af ansøgning om 

dansk indfødsret ved naturalisation 

for ansøgere, der er fyldt 18 år, og 

ved indgivelse af ansøgning om 

bevis for eller bevarelse af dansk 

indfødsret betales et gebyr på 1.200 

kr.« 

 

§ 12. Ved indgivelse af ansøgning om dansk 

indfødsret ved naturalisation betales et 

gebyr på 1.000 kr. Ministeren for 

flygtninge, indvandrere og integration 

fastsætter nærmere regler om gebyrets 

betaling og undtagelser herfra.  

Stk. 2. ---  

 

11. I § 12, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:  

»Ved afgivelse af erklæring om   

dansk indfødsret betales gebyr på 

1.100 kr.« 

 

 

§ 12. Ved indgivelse af ansøgning om dansk 

indfødsret ved naturalisation betales et 

gebyr på 1.000 kr. Ministeren for 

flygtninge, indvandrere og integration 

fastsætter nærmere regler om gebyrets 

betaling og undtagelser herfra.  

Stk. 2. ---  

 

 

12. § 12, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i 

stedet indsættes:  

»Der betales ikke gebyr for børn, der 

er omfattet af forældres erklæring 

eller ansøgning om dansk indfødsret, 

jf. § 5 og § 6, stk. 2. Der betales kun 

gebyr en gang for ansøgning om 

naturalisation, en gang for ansøgning 

om bevis for dansk indfødsret, en 

gang for ansøgning om bevarelse af 

dansk indfødsret og en gang for 

afgivelse af erklæring om dansk 

indfødsret. Det påhviler ansøgeren 

og den erklærende at dokumentere, 

at eventuelle gebyrer tidligere er 

betalt. Gebyrerne betales ikke 

tilbage, hvis ansøgningen ikke 

imødekommes, eller hvis 

erklæringen afvises.« 
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13. I § 12 indsættes som stk. 6-8:  

»Stk. 6. Udgifter til oversættelse af 

udenlandske dokumenter til brug for 

behandlingen af en sag om dansk 

indfødsret afholdes af den, som 

sagen vedrører.  

Stk. 7. Til brug for behandlingen af 

en sag om dansk indfødsret skal den, 

som sagen vedrører, og den person, 

til hvem den pågældende oplyser at 

have det slægtskab, som danner 

grundlag for en konstatering af 

dansk indfødsret eller en opnåelse af 

dansk indfødsret, medvirke til en 

dna-undersøgelse med henblik på at 

fastslå slægtskabet, hvis dette ikke 

på anden måde kan anses for 

tilstrækkeligt dokumenteret. 

Udgifter til foretagelse af dna-

undersøgelser afholdes af den, som 

sagen om dansk indfødsret vedrører.  

Stk. 8. Udlændinge- og 

Integrationsministeren kan fastsætte 

nærmere regler om fremgangsmåden 

ved foretagelse af dna-undersøgelser 

til brug for behandlingen af sager 

om dansk indfødsret.« 

 

  

14. I § 12 indsættes som stk. 9:  

»Stk. 9. Udlændinge- og 

Integrationsministeriet kan anmode 

om, at en ansøger om dansk 

indfødsret ved naturalisation afhøres 

af politiet, hvis det vurderes af 

betydning for sagens oplysning.« 

 

  

15. Efter § 12 indsættes:  

»§ 12 A. Ansøgning om dansk 

indfødsret ved naturalisation skal 

indgives til Udlændinge- og 

Integrationsministeriet ved 

anvendelse af den digitale løsning, 

som Udlændinge- og 

Integrationsministeriet stiller til 

rådighed (digital selvbetjening). 

Ansøgninger, der ikke indgives ved 

digital selvbetjening, afvises af 
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Udlændinge- og 

Integrationsministeriet, jf. dog stk. 2 

og 3.  

Stk. 2. Hvis Udlændinge- og 

Integrationsministeriet finder, at der 

foreligger særlige forhold, der gør, at 

ansøgeren ikke må forventes at 

kunne anvende den digitale 

selvbetjening, skal Udlændinge- og 

Integrationsministeriet tilbyde, at 

ansøgningen kan indgives på anden 

måde end ved digital selvbetjening 

efter stk. 1. Udlændinge- og 

Integrationsministeriet bestemmer, 

hvordan en ansøgning omfattet af 1. 

pkt. skal indgives, herunder om den 

skal indgives på en særlig blanket.  

Stk. 3. En digital ansøgning anses for 

at være kommet frem, når den er 

tilgængelig for Udlændinge- og 

Integrationsministeriet.« 

 

 

§ 13. --- 

Stk. 6. Flytter nogen, der er blevet 

statsborger i et andet land, men som i 

henhold til § 5, 2. pkt. i lov nr. 123 af 18. 

april 1925 har bevaret dansk indfødsret, ud 

af riget, medfører dette ikke fortabelse af 

indfødsretten, medmindre vedkommende 

vedblivende har statsborgerret i et andet 

land og ville miste eller have mistet 

indfødsretten efter reglerne i nærværende 

lovs § 7, hvis de havde været gældende 

tidligere.  

Stk. 7. I øvrigt kommer bestemmelserne i 

denne lov til anvendelse, såfremt det 

forhold, der begrunder erhvervelse eller 

fortabelse af indfødsret, ligger efter lovens 

ikrafttræden.  

 

 

16. § 13, stk. 6, ophæves.  

Stk. 7 bliver herefter stk. 6  

 

  

§ 2 

 

Stk. 1. Anordningen træder i kraft dagen 

efter dens kundgørelse i Kunngerðablaðið. 

Stk. 2. § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for 

børn, der er født før anordningens 

ikrafttræden. For disse børn finder de hidtil 

gældende regler anvendelse.  
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Stk. 3. § 1, nr. 10, finder ikke anvendelse på 

ansøgninger og erklæringer, der er indgivet 

eller afgivet før anordningens ikrafttræden. 

For sådanne ansøgninger og erklæringer 

finder de hidtil gældende regler anvendelse.  

Stk. 4. § 1, nr. 14 og 15 finder alene 

anvendelse for ansøgninger, der er indgivet 

efter anordningens ikrafttræden. 

 

  

§ 3 

 

Stk. 1. Tidligere danske statsborgere, der har 

fortabt deres danske indfødsret i medfør af § 

7 i lov om dansk indfødsret og opfylder 

betingelserne i stk. 2 og 3, erhverver dansk 

indfødsret ved inden for 5 år fra 

anordningens ikrafttræden over for 

rigsombuddet at afgive skriftlig erklæring 

herom.  

Stk. 2. Erklæring efter stk. 1 kan afgives af 

tidligere danske statsborgere, der ikke er 

idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden 

mellem fortabelsen af den danske indfødsret 

og afgivelse af erklæring, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. For tidligere danske statsborgere over 

22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, 

hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet 

en afgørelse i medfør af § 8 i lov om dansk 

indfødsret, endvidere en betingelse, at de 

pågældende inden det fyldte 22. år har haft 

bopæl her i riget eller haft ophold her i riget 

af sammenlagt mindst 1 års varighed.  

Stk. 4. Erhverver en tidligere dansk 

statsborger indfødsret ved afgivelse af 

erklæring i medfør af stk. 1, tilkommer 

indfødsretten også den pågældendes barn, 

herunder adoptivbarn, medmindre det 

udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal 

være omfattet af erhvervelsen af indfødsret. 

Det er en forudsætning for et barns 

erhvervelse af dansk indfødsret, at den 

erklærende har del i forældremyndigheden 

over barnet, og at barnet er ugift og under 

18 år. Er barnet undergivet fælles 

forældremyndighed, skal den anden 

forældremyndighedsindehaver meddele 

samtykke til, at barnet erhverver indfødsret 

med den erklærende. For et adoptivbarn er 



 

9 / 9 

 

det tillige en betingelse, at adoptionen har 

gyldighed efter dansk ret.  

 

  

§ 4 

 

Stk. 1. Den, der er optaget på lov nr. 1661 af 

20. december 2016 om indfødsrets 

meddelelse eller senere love om indfødsrets 

meddelelse med krav om løsning fra 

statsborgerretlige forhold til fremmede 

stater, og som ikke er blevet løst, erhverver 

dansk indfødsret ved inden for 2 år fra 

anordningens ikrafttræden, jf. § 2, over for 

rigsombuddet at afgive skriftlig erklæring 

herom.  

Stk. 2. Erhverver en person indfødsret ved 

afgivelse af erklæring i medfør af stk. 1, 

tilkommer indfødsretten også den 

pågældendes barn, herunder adoptivbarn, 

medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et 

barn ikke skal være omfattet af erhvervelsen 

af indfødsret. Det er en forudsætning for et 

barns erhvervelse af dansk indfødsret, at den 

erklærende har del i forældremyndigheden 

over barnet, og at barnet er ugift, under 18 

år og bosat her i riget. Er barnet undergivet 

fælles forældremyndighed, skal den anden 

forældremyndighedsindehaver meddele 

samtykke til, at barnet erhverver indfødsret 

med den erklærende. For et adoptivbarn er 

det tillige en betingelse, at adoptionen har 

gyldighed efter dansk ret. 

 

  

 

Givet på Amalienborg, den (dato) 

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

 

MARGRETHE R. 

 

/Inger Støjberg 

 

 


