Søknadssted (politidistriktets eller
utenriksstasjonens stempel)

Dato

DUF-nr

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap
Etter statsborgerloven § 24, jf. statsborgerforskriften §§9-1, 9-2 og 9-3
(lov- og forskriftsteksten er gjengitt på side 4)
Søknaden skal innleveres til norsk utenriksstasjon eller politiet.
Skjemaet skal fylles fullstendig ut og være oversiktlig og lett leselig.
Benytt blokkbokstaver.

1. Personopplysninger (Personnavn skal skrives som i ditt reisedokument)
Familienavn

Fødselsdato (dag, måned, år)

Norsk personnummer

Fornavn

Kjønn

Fødeby/-sted

Mann

Kvinne

Mellomnavn

Eventuelt tidligere familienavn

Fødeland

Adresse (gate/vei, nummer)

Postnummer

Poststed og land

E-post

Faks

Telefon

Mobil

Arbeidsgiver

Arbeidsgivers adresse

Telefon

Mobil

E-post

Faks

2. Opplysninger om statsborgerskap
Ble du norsk ved fødsel? (sett kryss)

Ja

Nei

Var dine foreldre gift da du ble født? (sett kryss)

Ja

Nei

Hvis ja på et av spørsmålene:
Legg ved kopi av vigselsattest, se pkt. 6

Hvis ja: Hvem har du ditt norske statsborgerskap fra? (sett kryss)

Mor

Far

Hvis nei: Giftet de seg senere? (sett kryss)

Ja

Nei

Har du også statsborgerskap i et annet land? (sett kryss)

Ja

Nei

Hvis ja: Oppgi i hvilket land du har statsborgerskap, når du fikk statsborgerskapet og på hvilken måte

Hvis nei: Du må fremlegge dokumentasjon fra offenlig myndighet for at du ikke har annet statsborgerskap, se pkt. 6.

3. Opplysninger om dine foreldre
Mor
Familienavn

Fødselsdato (dag, måned, år)

Norsk personnummer

Fornavn

Eventuelt tidligere familienavn

Mors statsborgerskap da du ble født

Mellomnavn

Hvilket statsborgerskap har din mor i dag?

01-2009. e.s.trykk-Oslo

Far
Familienavn

Fødselsdato (dag, måned, år)

Norsk personnummer

Fornavn

Eventuelt tidligere familienavn

Fars statsborgerskap da du ble født

Mellomnavn

Hvilket statsborgerskap har din far i dag?

GP-7054 B

4. Opphold i Norge og botid i nordiske land
Ferie og andre kortvarige opphold i Norge
(et opphold er kortvarig dersom det ikke strekker seg ut over seks måneder, jf nedenfor om botid)
Fra (dag, måned, år)

Til (dag, måned, år)

Botid (sammenhengende opphold av minimum seks måneders varighet) i Norge og/eller andre nordiske land
(Danmark, Finland, Island, Sverige)
Fra (dag, måned, år)

Til (dag, måned, år)

Oppgi land

5. Søknad er fremmet etter fylte 22 år (Fylles bare ut hvis søkeren er over 22 år)
Oppgi grunnen til at du ikke søkte før du fylte 22 år (bruk evt eget ark)

Legg ved eventuell dokumentasjon for forhold du mener har betydning, for eksempel sykdom, se pkt. 6

6. Dokumenter som skal legges ved søknaden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fødselsattest (gjelder bare den som er født i utlandet)
Kopi av søkerens norske og utenlandske pass
Kopi av norsk pass for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
Kopi av oppholds/arbeidstillatelse i landet hvor norsk forelder er bosatt
Dokumentasjon fra offenlig myndighet for at søkeren ikke har annet statsborgerskap, jf pkt. 2
Fødselsattest for den av foreldrene som søkeren har sitt norske statsborgerskap fra
Kopi av foreldrenes vigselsattest (gjelder dersom søkerens far er norsk)
Dokumentasjon på botid i Norge eller andre nordiske land, for eksempel utskrift fra offentlig myndighet (dokumentasjon fra
norsk folkeregister er ikke nødvendig)
Dokumentasjon på forhold som har ført til at søknad er fremmet etter fylte 22 år

7. Generelt om vedlegg
Dersom søknaden mangler dokumenter som skal vedlegges, må du redegjøre skriftlig for årsaken.
Dokumenter som ikke er utstedt av norsk myndighet, skal forevises for politiet eller norsk utenriksstasjon i original.
Politiet eller utenriksstasjonen skal ta kopi. Alle kopier skal være attestert som rett kopi av offentlig myndighet.
Attesten skal være underskrevet, stemplet og datert.
Dokumenter som ikke er utstedt på engelsk eller norsk, skal oversettes til engelsk eller norsk,
og oversettelsen skal følge søknaden sammen med bekreftet kopi av originaldokumentene.
Er dokumentet oversatt, skal rett oversettelse være bekreftet av autorisert translatør eller offentlig tolketjeneste.
Bekreftelsen skal være datert og skal følge søknaden.
Du må selv sørge for oversettelse og bekreftelse og betale for dette.

8. Bruk av opplysningene i skjemaet
Utlendingsmyndighetene vil benytte opplysningene i søknadsskjemaet i forbindelse med behandling av søknaden.
Opplysningene vil bli registrert i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF).
Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for å kontrollere og utfylle de opplysningene du har gitt.
Ved behov vil det også innhentes opplysninger om deg fra andre norske og utenlandske myndigheter,
herunder politimyndigheter.
Hvis du får innvilget statsborgerskap, vil denne opplysningen bli overført til folkeregisteret.
Du kan kontakte UDI for å få nærmere informasjon om vår bruk av opplysningene dine, din rett til innsyn i saken
og fremgangsmåte hvis du vil be om at opplysningene endres. Du finner mer informasjon om behandlingen
av dine personopplysninger på www.udi.no

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige.
Jeg er kjent med at det er straffbart i henhold til statsborgerloven av 10. juni 2005 nr. 51 § 33 å gi vesentlig uriktige
eller åpenbart villedende opplysninger, herunder å fortie opplysninger av vesentlig betydning.
Vedtak om statsborgerskap kan kalles tilbake hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av
vesentlig betydning for vedtaket, jf statsborgerloven § 26 annet ledd.

9. Underskrift
Sted og dato

Søkerens underskrift

Lov om norsk statsborgerskap av 10. juni 2005
§ 24. Tap ved fravær fra riket
Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, men som ikke har vært bosatt i tilsammen to år i Norge eller til
sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper sitt norske statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år.
Den som ellers ville tape sitt norske statsborgerskap etter første ledd, kan etter søknad få rett til å beholde det såfremt
søkeren har tilstrekkelig tilknytning til Norge. Søknad om det må fremmes innen vedkommende fyller 22 år.
En søknad kan tas under behandling selv om den er fremsatt for sent, dersom søkeren ikke er vesentlig å bebreide for
dette, eller det ville være urimlig at statsborgerskapet tapes på grunn av forsømmelsen.
Taper noen sitt norske statsborgerskap etter denne paragraf, taper også vedkommendes barn statsborgerskapet.
Det gjelder likevel ikke dersom en av foreldrene fortsatt er norsk, eller barnet selv fyller vilkårene i første ledd for å beholde
statsborgerskapet.
Tap av statsborgerskap etter denne paragraf inntrer ikke dersom vedkommende dermed blir statsløs.
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om vilkårene for å beholde norsk statsborgerskap etter paragrafen her.

Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap
§ 9-1. Botidskrav
Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen og som hevder å ha norsk statsborgerskap i behold etter fylte 22
år, jf. statsborgerloven § 24 første ledd, skal som hovedregel dokumentere botiden ved utskrift fra folkeregister eller anne
offentlig myndighet. Dersom det er vanskelig å oppfylle dokumentasjonskravet, kan kravet om botid før fylte 22 år
sannsynliggjøres på annen måte. Som botid regnes sammenhengende opphold av minimum 6 måneders varighet.
§ 9-2. Kravet om tilstrekkelig tilknytning
Hvorvidt søkeren har tilstrekkelig tilknytning til Norge etter statsborgerloven § 24 annet ledd avgjøres etter en konkret
helhetsvurdering. Søkere som før fylte 22 år har opphold i Norge på til sammen 6 måneder, skal anses for å ha tilstrekkelig
tilknytning. Det samme gjelder dersom søkeren er bosatt i Norge på vedtakstidspunktet. Har søkeren i god tro fått utstedt
norsk pass med varighet utover fylte 22 år, skal det tillegges vekt i den skjønnsmessige vurderingen.
§ 9-3. Vesentlig å bebreide
Hvorvidt søkeren er vesentlig å bebreide for fristoversittelse, jf. statsborgerloven § 24 tredje ledd, avgjøres etter en
konkret helhetsvurdering. Dersom akutt eller vedvarende alvorlig sykdom hos søkeren eller nære familiemdlemmer har
forhindret overholdelse av fristen, anses søkeren for ikke å være vesentlig å bebreide.

