
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2014

Forslag
til

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret
(Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret)

§ 1

I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af
7. juni 2004, som ændret ved § 30 i lov nr. 542 af 24. juni
2005, § 6 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, lov nr. 729 af 25.
juni 2014 og lov nr. 730 af 25. juni 2014, foretages følgende
ændringer:

1. § 4 A, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

2. § 5, stk. 2, ophæves.

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

4. § 7 ophæves.

5. § 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 indgi-
velse af ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk ind-
fødsret betales et gebyr på 1.200 kr.«

6. § 12, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Der betales ikke gebyr for børn, der er omfattet af foræl-

dres 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 do-
kumentere, at eventuelle gebyrer tidligere er betalt. Gebyrer-
ne betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekom-
mes, eller hvis erklæringen afvises.«

7. § 13, stk. 6, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015.
Stk. 2. § 1, nr. 5, finder ikke anvendelse på ansøgninger

og erklæringer, der er indgivet eller afgivet før lovens ikraft-
træden. For sådanne ansøgninger og erklæringer finder de
hidtil gældende regler anvendelse.

§ 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 ind-
fødsret ved inden for 5 år fra lovens ikrafttræden over for
statsforvaltningen at afgive skriftlig erklæring herom.

Stk. 2. Erklæring efter stk. 1 kan afgives af tidligere dan-
ske statsborgere, der ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i
perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og af-
givelse 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 ind-
fødsretten også den pågældendes barn, herunder adoptiv-
barn, 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. For et adoptivbarn er det
tillige en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk
ret.
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§ 4

Den, der er optaget på lov nr. 1224 af 18. december 2012
om indfødsrets meddelelse eller senere love om indfødsrets
meddelelse med krav om løsning fra statsborgerretlige for-
hold til fremmede stater, og som ikke er blevet løst, erhver-
ver dansk indfødsret ved inden for 2 år fra lovens ikrafttræ-
den, jf. § 2, over for statsforvaltningen at afgive skriftlig er-
klæring herom.

§ 5

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.

Folketinget, den 18. december 2014

MOGENS LYKKETOFT

/ Karen J. Klint (S)
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