Melding om norsk statsborgerskap
for nordiske borgere
Dato

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Søknadssted

DUF-nummer

Bilde

Stempel fra
politidistriktet

Skjemaet skal fylles fullstendig ut og være oversiktlig og lett å lese. I
tillegg til skjemaet må du legge ved dokumentene som er listet opp i
sjekklisten du finner på www.udi.no/sjekklister. Bruk blokkbokstaver.
Dersom du som søker er under 18 år, må begge foreldrene dine eller
den av foreldrene som har foreldreansvar alene undertegne søknaden.
Hvis du ikke tidligere har vært norsk statsborger, må du være over 18 år
for å melde deg som norsk statsborger.
Hvis du ønsker at ett eller flere navn skal skrives på en annen måte
enn det som er registrert, eller å endre navn eller navnenes rekkefølge,
må du kontakte folkeregistret og levere dokumentasjon på eventuell
navneendring sammen med søknaden.

1 Personopplysninger

Navnet skal skrives som i Folkeregistret. Hvis du ikke er registrert i Folkeregistret, må navnet skrives
som i reisedokumentet.

Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Eventuelt tidligere navn/etternavn

Fødselsdato (dag.måned.år)

Fødeby/-sted

Fødeland

Kjønn
Dato du kom til Norge (dag.måned.år) Har du vært norsk statsborger tidligere?
Mann
Kvinne
Nåværende nordisk statsborgerskap (Hvis du har flere statsborgerskap, oppgi alle)

2 Kontaktinformasjon

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 fyller ut disse feltene.
Hvis svaret på meldingen ikke skal sendes til adressen som er registrert i folkeregistret, skriv adressen
svaret skal sendes til.

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

E-post

GP-7099 B

Poststed

3 Barnets mening
Er barnet informert om hva søknaden gjelder og at det kan tape annet statsborgerskap?
Nei, skriv begrunnelse her:
Ja
Hvis barnet er informert om at det kan tape annet statsborgerskap, aksepterer barnet å bli norsk
statsborger?
Ja
Nei, skriv begrunnelse her:

4 Krav om løsning fra tidligere statsborgerskap
Du må være løst fra annet statsborgerskap når du melder deg norsk, hvis ikke får du avslag på
meldingen.
Er du løst fra annet statsborgerskap?
Ja
Nei, skriv begrunnelse her

5 Hvis du har barn under 18 år

Har du barn under 18 år som bor i Norge og er ugift, får også barnet automatisk norsk statsborgerskap
hvis
1) barnets tidligere statsborgerskap faller automatisk bort ved erverv av norsk statsborgerskap
2) barnet er løst (dokumenteres ved løsningserklæring)

Du må oppgi om du har barn som omfattes av meldingen. Kan du dokumentere at barna dine mister
annet statsborgerskap når du blir norsk, vil UDI skrive i vedtaket ditt at barna dine blir norske samtidig
med deg. Du kan undersøke med myndighetene i det opprinnelige hjemlandet eller ambassaden/
generalkonsulatet om hvilke regler som gjelder for opphør av statsborgerskap.
Navn
Fødselsdato

Statsborgerskap

Navn
Fødselsdato

Statsborgerskap

Navn
Fødselsdato

Statsborgerskap

6 Annet statsborgerskap
Har du statsborgerskap i et annet ikke-nordisk land?
Ja
Nei
Hvis ja, oppgi hvilke
Fra hvilken dato (dag.måned.år)

7 Straffbare forhold
Er du dømt for straffbare forhold de siste sju årene?
Ja
Nei
Hvis ja, i hvilket land/politidistrikt?

Hvis ja, hvor og når ble du dømt?

9 Fullmakt
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.
Fullmektigens etternavn

Fullmektigens fornavn

Fullmektigens adresse

Postnummer

Poststed

Mobiltelefon

E-post

Land

Telefon

8 Underskrift
Opplysningene vil bli registrert i Utlendingsdirektoratets databaser. Opplysningene kan også benyttes
ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer.
Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de
opplysningene du har gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om deg fra andre norske og
utenlandske myndigheter, herunder også politimyndigheter. UDI vil også gi beskjed til ditt tidligere
hjemlands myndigheter dersom du blir norsk statsborger. Hvis du får innvilget statsborgerskap, vil
informasjon om dette bli overført til folkeregisteret.
Det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, herunder fortielse av
opplysninger av vesentlig betydning. Statsborgerskap som blir gitt på bakgrunn av uriktige eller
ufullstendige opplysninger kan kalles tilbake.
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.
Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms/e-post.
Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige.
Sted og dato

Melderens underskrift

Sted og dato

Forelders/verges underskrift

Sted og dato

Forelders/verges underskrift

9 Barnets samtykke (hvis barnet er over 12 år)
Jeg samtykker i at jeg blir norsk

Sted og dato

Underskrift

