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RESUMÈ 

 

Udkast til kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov 

om dansk indfødsret. 

 

1. Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhver-

velse af dansk indfødsret ved fødslen m.v.) blev der første gang indsat en territori-

albestemmelse i en ændring af indfødsretsloven. Territorialbestemmelsen indebæ-

rer, at loven ikke gælder for Færøerne, men ved kongelig anordning helt eller delvis 

kan sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. 

 

Ved efterfølgende ændringer af indfødsretsloven er der indsat tilsvarende territo-

rialbestemmelser.  

 

Ingen af disse lovændringer er siden blevet sat i kraft for Færøerne. For Færøerne 

er det således lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om dansk indfødsret, som 

senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013, der i dag er gældende. 

 

Det retlige grundlag for meddelelse af dansk indfødsret er grundlovens § 44, hvor-

efter ingen udlænding kan få dansk indfødsret uden ved lov. Denne bestemmelse 

indebærer, at alene Folketinget og regeringen i forening har kompetence til at med-

dele dansk indfødsret. 

 

Reglerne om statsborgerskab bør af principielle, retlige grunde være de samme i 

hele riget. Det fremgår således bl.a. af de almindelige bemærkninger til forslag til 

lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (L 169 af 11. 

maj 2004), at besiddelse af dansk indfødsret har en række retsvirkninger, der gæl-

der over alt i riget, herunder f.eks. valgret til Folketinget.  

 

2. Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor fremsendt et udkast til kon-

gelig anordning om ikrafttræden af ændringer af lov om dansk indfødsret for Færø-

erne til Lagmandens Kontor med anmodning om udtalelse om ikrafttrædelse for 

Færøerne. 

 

Ved det foreliggende udkast til anordning foreslås lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. 

juni 2004 ajourført således at der er overensstemmelse mellem den i Danmark og 
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Færøerne gældende lov om dansk indfødsret. Følgende ændringer af lov om dansk 

indfødsret foreslås således sat i kraft for Færøerne: 

 

- Lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhver-

velse af dansk indfødsret ved fødslen m.v.). Ved lovændringen blev der ind-

ført regler om erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen fra en dansk 

medmoder. Det bemærkes dog, at ændringen ikke vedrører indførelse af 

begrebet medmoderskab på Færøerne. Der er således alene tale om vide-

regivelse af dansk indfødsret fra allerede, i Danmark, anerkendte med-

mødre. Der blev endvidere indført regler om afholdelse af udgifter for over-

sættelse af udenlandske dokumenter til brug for behandlingen af en sag 

om dansk indfødsret, regler om deltagelse i dna-undersøgelse og afhol-

delse af udgifter hertil, samt en bemyndigelse til udlændinge- og integrati-

onsministeren om, at denne kan fastsætte nærmere regler om fremgangs-

måden ved foretagelse af dna-undersøgelser. Derudover blev reglerne om, 

at børn født uden for ægteskab i udlandet af udenlandske mødre og danske 

fædre ikke erhverver dansk indfødsret ved fødslen, ophævet. (§ 1, nr. 1 og 

13 i udkast til anordning). 

 

- 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.). Ved lovændringen 

blev der indført regler om bl.a. betaling af gebyr ved afgivelse af erklæring 

om dansk indfødsret. (§ 1, nr. 3 og 11 i udkast til anordning). 

 

- Lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret 

(Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk 

indfødsret). Ved lovændringen blev der indført regler om betaling af gebyr 

ved indgivelse af ansøgning om bevis for og bevarelse af danske statsbor-

gerskab og forhøjelse af gebyret ved indgivelse af ansøgninger om dansk 

indfødsret ved naturalisation. Derudover blev reglerne om, at en person 

automatisk mister sin danske indfødsret ved erhvervelse af fremmed stats-

borgerskab og reglerne om krav om løsning fra fremmed statsborgerskab 

ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret ophævet. Der blev endelig 

indført midlertidige overgangsordninger for personer, der har fortabt deres 

danske indfødsret, fordi de har erhvervet fremmed statsborgerskab, og for 

personer, der inden for en nærmere angivet periode har erhvervet dansk 

indfødsret med krav om løsning fra statsborgerretlige forhold til fremmede 

stater, og som endnu ikke var blevet løst. (§ 1, nr. 4, 5, 7, 9, 10, 12 og 16, 

samt § 3 og § 4, stk. 1, i udkast til anordning). 

 

- § 3 i lov nr. 1525 af 27. december 2014 om ændring af adoptionsloven, for-

ældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret (Adgang for samlevende til 

at adoptere sammen m.v.). Ved lovændringen blev der indført regler om, 

at samlevende par ligestilles med ægtepar i relation til videregivelse af 

dansk indfødsret ved adoption. (§ 1, nr. 2 i udkast til anordning). 
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- Lov nr. 534 af 29. april 2015 om ændring af lov om dansk indfødsret (Over-

gang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indføds-

ret ved naturalisation m.v.). Ved lovændringen blev der indført regler om 

bl.a. overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk 

indfødsret ved naturalisation. Der blev endvidere indført en mulighed for 

at benytte politiet til afhøring af en ansøger om dansk indfødsret ved natu-

ralisation, såfremt det vurderes af betydning for sagen. (§ 1, nr. 14 og 15 i 

udkast til anordning). 

 

- Lov nr. 111 af 8. februar 2016 om ændring af lov om ændring af lov om 

dansk indfødsret (Omfattelse af børn som bipersoner ved afgivelse af er-

klæring i medfør af reglerne om dobbelt statsborgerskab). Lovændringen 

vedrører overgangsordningen fra lov nr. 1496 af 23. december 2014 om de 

personer, der har erhvervet dansk indfødsret med krav om løsning fra stats-

borgerretlige forhold til fremmede stater. (§ 4, stk. 2, i udkast til anord-

ning). 

 

- 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.). Ved lovændringen blev 

der bl.a. indført krav om forældres samtykke, når et barn skal erhverve 

dansk indfødsret ved erklæring. Der blev endvidere indført regler om, at 

børn og adoptivbørn kan undtages som biperson fra en forælders naturali-

sation. (§ 1, nr. 6 og 8 i udkast til anordning).  

 

 

 

 


