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Justitsministeriets meromkostninger til behandling af sager om dansk 

indfødsret 

Som det fremgår af de almindelige bemærkninger (afsnit 5 - Økonomiske 

og administrative konsekvenser for det offentlige) til forslag til lov om æn-

dring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og be-

taling af gebyr i sager om dansk indfødsret) vil forslaget medføre en øget 

mængde sager om dansk indfødsret i Justitsministeriet. 

 

Justitsministeriet vil skulle behandle flere ansøgninger om naturalisation 

og sager om bevis for eller bevarelse af dansk indfødsret. Meromkostnin-

gerne til behandlingen af den øgede mængde sager er blevet konsolideret i 

samarbejde mellem Justitsministeriet og Finansministeriet. De samlede 

merudgifter pr. år fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1 

Merudgifter i Justitsministeriet som følge af lovforslaget (effekt 1. januar 2015) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal sager 1.220 1.340 1.340 790 790 730 670 

   Heraf ansøgning om naturalisation 1.100 1.100 1.100 550 550 550 550 

   Heraf indfødsret bevis/bevarelse 60 120 120 120 120 120 120 

   Heraf afledte sager (overgangsordning) 60 120 120 120 120 60 0 

Merudgifter (mio. kr.) 4,7 5,1 5,1 3,0 3,0 2,7 2,5 

    Heraf naturalisationsager 4,3 4,3 4,3 2,1 2,1 2,1 2,1 

    Heraf indfødsret og afledte sager 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 
 

 Anm.: Omfanget og tidspunktet for disse sager er behæftet med betydelig usikkerhed. 

Kilde: Justitsministeriet 

 

Det øgede antal naturalisationsansøgninger forventes allerede at få effekt i 

forbindelse med forslaget vedtagelse – der er således regnet med en effekt 

pr. 1. januar 2015 - hvorimod den øgede mængde på de øvrige sagsområ-
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der først forventes at få effekt i forbindelse med lovens ikrafttrædelse 1. 

september 2015. 

 

Udgifterne på 4,7 mio. kr. i 2015 optages på forslag til lov om tillægsbevil-

ling for finansåret 2015 og udgifterne i 2016 og frem vil blive håndteret på 

finanslovforslaget for 2016, jf. tabel 1. 

 

Som det fremgår af lovforslaget foreslås de nye sager finansieret ved ge-

byrindtægter svarende til merudgifterne forbundet med sagsbehandlingen 

af de nye sager. Det foreslås derfor, at der fastsættes et ensartet gebyr på 

1.200 kr. for både de nuværende og de nye ansøgninger om naturalisation 

og sager om bevis for eller bevarelse af dansk indfødsret. 

 

Gebyrindtægterne, som indbetales til statskassen på § 11.23.02. Bøder, 

parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., vil således 

modsvare den merbevilling, der i overensstemmelse med tabel 1 tilføres 

Justitsministeriets ramme. Der optages således en merindtægt på 4,7 mio. 

kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015, mens merind-

tægten i 2016 og frem vil blive håndteret på finanslovforslaget for 2016, jf. 

tabel 1. 
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