
Kjønn Norsk personnummer

GP-7054  N

Søknaden skal innleverast til ein norsk ambassade eller eit konsulat el-
ler til politiet. 

I tillegg til skjemaet må du legge ved dokumenta som er lista opp i sjek-
klista du finn på www.udi.no/sjekklister. 

Skjemaet skal fyllast fullstendig ut og vere oversiktleg og lett leseleg. 
Bruk blokkbokstavar.

1   Personopplysninger 

Fødselsdato (dag.månad.år) Fødeby/-stad Fødeland

Etternamn Fornamn

Mellomnamn Eventuelt tidligare namn/etternamn

Søknad om å behalde norsk 
statsborgarskap

       Mann       Kvinne

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate 
of Immigration

Namnet skal skrivast som i Folkeregistret. Dersom du ikkje er registrert i Folkeregistret, må namnet 
skrivast som i reisedokumentet ditt. 

2   Kontaktinformasjon
UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressa di til å ta kontakt med deg i den vidare
søknadsprosessen i denne og framtidige søknader. Det er derfor viktig at du fyller ut desse felta. 
Dersom svaret på søknaden ikkje skal sendast til adressa som er registrert i Folkeregistret, skriv 
adressa svaret skal sendast til.

Adresse        Postnummer Poststed

Telefonnummer E-post

Dato Søknadsstad 

Stempelet til 
politidistriktet eller
utanriksstasjonen

Billete

DUF-nummer



       Ja       Nei        Mor       Far

       Ja       Nei       Ja       Nei

       Ja       Nei

Vart du norsk ved fødselen?                                    Dersom ja: Kven har du din norske statsborgarskap frå?

Var foreldra dine gift då du vart fødd?                 Dersom nei: Gifta dei seg seinare?

Har du også statsborgarskap i eit anna land? Dersom ja: Oppgi i kva land du har statsborgarskap, når 
du fekk statsborgarskapet og på kva måte.

3   Opplysninger om statsborgarskapet ditt 

Etternamn Fornamn

Mellomnamn Eventuelt tidligare familienamn

Fødselsdato (dag. månad. år) Norsk personnummer

Mor sitt statsborgerskap då du vart fødd Mor sitt statsborgarskap i dag

Personopplysninger om mora di: 

Etternamn Fornamn

Mellomnamn Eventuelt tidligare familienamn

Fødselsdato (dag. månad. år) Norsk personnummer

Far sin statsborgarskap då du vart fødd Far sin statsborgarskap i dag

Personopplysninger om faren din:



Frå (dag, månad, år) Til (dag, månad, år)

4   Opphald i Noreg på under seks månader

Frå (dag, månad, år) Til (dag, månad, år) Land

5   Langvarig opphald i Noreg eller Norden
Opphald på over seks månader i Noreg, Danmark, Finland, Island, Sverige 



Opplysningane blir registrerte i databasane til Utlendingsdirektoratet. Opplysningane kan også bli nytta 
ved seinare søknader og ved søknader frå familiemedlemmer.

Opplysningane dine kan bli utleverte til andre relevante myndigheiter for kontroll og utdjuping av dei
opplysningane du har gitt. Ved behov innhentar vi også opplysningar om deg frå andre norske og 
utanlandske myndigheiter, også politimyndigheiter. Det skjer ikkje dersom omsynet til sikkerheita di 
tilseier noko anna. Dersom du får innvilga statsborgarskap, overfører vi informasjon om det til Folke-
registeret.  

Det er straffbart å gi vesentleg feilaktige eller openbart villeiande opplysningar, inkludert å forteie 
opplysningar av vesentleg betyding. Brot på utlendingslova eller norsk straffelovgiving kan i tillegg til 
straff føre til bortvising eller utvising og innmelding i Schengen Information System. Statsborgarskap 
som blir gitt på bakgrunn av feilaktige eller ufullstendige opplysningar, kan tilbakekallast.

UDI bruker telefonnummeret ditt og e-postadressa di til å ta kontakt med deg i den vidare søknad-
sprosessen i denne og framtidige søknader. Det er derfor viktig at du kryssar av for at du godtek å ta
imot informasjon om saka di på sms og e-post. 
      Eg godtek å ta imot informasjon om saka mi på sms og e-post.

Stad og dato Søkjarens underskrift

Stad og dato Underskrift frå foreldre/verje

Stad og dato Underskrift frå foreldre/verje

Eg stadfestar at opplysningane som er gitt i denne søknaden, er korrekte og fullstendige. 

8   Underskrift

6    Viss du søkjer etter at du har fylt 22 år
Oppgi grunnen til at du ikkje søkte før du fylte 22 år (bruk eige ark om nødvendig)

7   Fullmakt
Eg veit at førespurnader frå utlendingsstyresmaktene vil bli retta til fullmektigen min, og at han 
eller ho får innsyn i saka mi. 
Eg veit at fullmektigen min vil få vedtaket i staden for meg.
Eg gir følgjande person fullmakt til å opptre på mine vegne i samband med søknaden min.

Etternamnet til fullmektigen Fornamnet til fullmektigen

Adressa til fullmektigen Postnummer Poststad

Land Telefon Mobiltelefon E-post
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