
Melding om å få tilbake 
norsk statsborgerskap

BildeDato DUF-nummer

Søknadssted
Stempel fra politidistriktet eller utenriksstasjonen

Meldingen skal leveres inn til norsk ambassade eller generalkonsulat, 
eller til politiet. 

I tillegg til skjemaet må du legge ved dokumentene som er listet opp i 
sjekklisten du finner på www.udi.no/sjekklister. 

Skjemaet skal fylles fullstendig ut og være oversiktlig og lett leselig. Bruk 
blokkbokstaver hvis du fyller ut for hånd.

Personopplysninger
Skriv navnet på samme måte som det står i Folkeregisteret. Hvis du ikke 
er registrert i Folkeregisteret, må du skrive navnet på samme måte som 
det står i reisedokumentet ditt.

Fornavn Mellomnavn

Etternavn Eventuelt tidligere navn/etternavn

Fødselsdato Fødeby/-sted Fødeland Kjønn
Mann Kvinne

Norsk fødselsnummer Statsborgerskap



Kontaktinformasjon
UDI vil bruke telefonnummeret og e-postadressen din til å ta kontakt med deg 
i den videre søknadsprosessen i denne og fremtidige søknader. Det er derfor 
viktig at du fyller ut disse feltene. 

Hvis svaret på søknaden ikke skal sendes til adressen som er registrert i 
Folkeregisteret, skriver du adressen svaret skal sendes til.
Adresse Postnummer Poststed

Land Telefonnummer E-post

Hvis du er under 18 år

Personopplysningene til forelder 1

Fornavn Mellomnavn

Etternavn Eventuelt tidligere familienavn

Fødselsdato Norsk fødselsnummer Land

Personopplysningene til forelder 2

Fornavn Mellomnavn

Etternavn Eventuelt tidligere familienavn

Fødselsdato Norsk fødselsnummer Land

Grunnen til at jeg mistet det norske 
statsborgerskapet mitt

Jeg ble borger av et annet land.

Jeg sa ikke fra meg det tidligere statsborgerskapet 
mitt innen fristen jeg fikk fra UDI



Hvordan jeg ble norsk
Jeg søkte om det.

Jeg arvet det etter moren og/eller faren min.

Opphold i Norge på under seks måneder før 
du fylte 22 år
Du trenger bare å fylle ut dette hvis du ble norsk da du ble 
født, ikke hvis du ble norsk etter å ha levert søknad som en 
forklaring under overskriften.

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)

Fra (dag.måned.år) Til (dag.måned.år)



Fullmakt
Fyll ut disse feltene hvis du ønsker å gi en annen person fullmakt i saken din.

Jeg vet at henvendelser fra utlendingsmyndighetene vil bli rettet til 
fullmektigen min, og at han eller hun får innsyn i saken min. 

Jeg vet at fullmektigen min vil få vedtaket i stedet for meg. 

Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne i 
forbindelse med søknaden min.

Fornavn Etternavn

Adresse Postnummer Poststed

Land Telefonnummer Mobilnummer E-post

Underskrift 

Du må gi oss riktige opplysninger 

Hvorfor skal du gi oss opplysninger? 
• Vi trenger opplysninger om deg for å kunne behandle søknaden din. I

noen tilfeller trenger vi også informasjon om familiemedlemmene dine,
referansepersonen din, arbeidsgiveren din eller vertsfamilien din.

• Vi har lov til å be om og behandle personopplysningene ifølge utlen-
dingsloven § 83a og utlendingsforskriften § 17-7a.

Du har plikt til å gi oss korrekte opplysninger 
• Du må gi statsborgermyndighetene korrekte, oppdaterte og fullstendige

opplysninger.

• Hvis du får norsk statsborgerskap på bakgrunn av uriktige eller ufullsten-
dige opplysninger, kan du miste det norske statsborgerskapet ditt.

• Du kan bli straffet hvis du har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart
villedende opplysninger i saken din, enten med vilje eller grovt uaktsomt.
Du kan også bli utvist fra Norge og Schengen.

• Hvis du blir utvist, vil du også bli meldt inn i Schengen Information
System (SIS), noe som betyr at du ikke kan reise inn i noen av
Schengenlandene.



Vi henter og deler opplysninger om deg 

Hvem innhenter UDI opplysninger fra? 
Vi kan hente inn nødvendige opplysninger fra andre offentlige etater, for ek-
sempel politiet, skattemyndighetene, folkeregisteret, kommunene, NAV eller 
Lånekassen. Vi kan også hente inn opplysninger fra andre lands myndig-
heter, hvis dette er nødvendig og det ikke utsetter deg eller familien din for 
fare. I tillegg kan vi hente inn opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, 
slik som nettsider og sosiale medier. 

Hvem deler vi opplysningene med? 
Statsborgermyndighetene har taushetsplikt. Vi kan bare utlevere personopp-
lysningene dine hvis det står i loven at vi kan gjøre det eller hvis du samtyk-
ker til det. For eksempel vil vi gi opplysninger til det norske folkeregisteret 
hvis du får norsk statsborgerskap. Flere offentlige etater har lov til å hente 
inn opplysninger fra UDI, for eksempel Skatteetaten, NAV, Lånekassen, Fol-
keregisteret og politiet. 

Vi har også en plikt til å gi ut opplysninger til andre land i Europa som 
samarbeider om kontroll av landegrensene, visumregler og politioppgaver 
(Schengensamarbeidet). 

Vi kan også gi opplysninger som ikke er taushetsbelagte til andre offentlige 
etater og til bedrifter og personer. For eksempel gir vi informasjon til Arbeids-
tilsynet og arbeidsgivere om at en person har lov til å arbeide i Norge. Vi vil 
også gi beskjed til myndighetene i det tidligere hjemlandet ditt. 

Vi passer på informasjonen vi har om deg 

Dette gjør vi med opplysningene dine 
• Vi lagrer opplysningene dine i registeret vårt, som saksbehandlerne har

tilgang til. Da får du tildelt et registreringsnummer (DUF-nummer), hvis
du ikke har det fra før.

• UDI og de andre etatene i utlendingsforvaltningen har tilgang til de opp-
lysningene om deg som er nødvendige for å behandle søknaden din.

• Vi kan også bruke opplysningene dine i senere saker, for eksempel hvis
familiemedlemmene dine søker om familieinnvandring.

• Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne
utføre oppgavene våre. Deretter kan opplysningene dine bli overført til
Riksarkivet etter reglene i arkivlova.

Du har disse rettighetene
Innsyn: Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har 
registrert om deg, hvor de er hentet fra, til hvilke formål (oppgaver) de blir 
brukt, om de har blitt gitt videre til noen andre, og i så fall, til hvem. 



Retting: Hvis du oppdager at UDI har registrert uriktige, utdaterte eller ufull-
stendige opplysninger om deg, kan du kreve at vi retter eller oppdaterer dem. 

Klage: Hvis du mener UDI ikke behandler personopplysningene dine på den 
måten regelverket krever, kan du klage til Datatilsynet i Norge. 

Hvordan vi kontakter deg 
UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til å ta kontakt med 
deg i den videre søknadsprosessen i denne og fremtidige søknader. Det er 
derfor viktig at du krysser av for at du godtar å motta informasjon om saken 
din på sms/e-post. Vi kan også bruke kontaktinformasjonen din til å sende deg 
brukerundersøkelser. Det er selvfølgelig frivillig å svare på disse. 

Hvordan du kan kontakte oss 
Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan 
du kontakte veiledningstjenesten vår eller sende en e-post til  
personvernombud@udi.no.

Du kan finne mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger 
i UDIs personvernerklæring (www.udi.no/personvern)

Du kan miste statsborgerskapet du har nå
Norge tillater dobbelt statsborgerskap for alle fra 1. januar 2020.

Hvis landet du er statsborger i nå ikke tillater dobbelt statsborgerskap, kan du 
miste statsborgerskapet ditt i det landet. Da kan du og familien din også miste 
rettigheter knyttet til det å være statsborger der.

Du bør derfor gjøre deg kjent med regelverket i landet du er statsborger nå.  
Hvis du er usikker på reglene, må du spørre myndighetene i landet. UDI kan 
ikke gi deg informasjon om dette.

Jeg er innforstått med at jeg ikke vil få tilbake gebyret 
hvis jeg skulle få avslag på søknaden.

Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms og/eller 
e-post.
Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt i dette skjemaet er 
korrekte og fullstendige. 

Sted Dato Underskriften til deg som søker

Sted Dato Underskriften til forelder/verge

Sted Dato Underskriften til forelder/verge

mailto:personvernombud%40udi.no?subject=
http://www.udi.no/personvern
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