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Beiðni um skráningu barns sem 
fætt er erlendis í þjóðskrá 

 

 

Barn 

Fullt nafn barns Fæðingardagur 

  
Fæðingarstaður/land Kyn 

 

 

Heimilisfang 

 
 

Ástæður nýskráningar 

 

Fylgiskjöl 

 

 

 

 

Foreldrar 

Foreldri 1 
Fullt nafn Kennitala/fæðingardagur Fæðingarstaður/land 

   
Lögheimili Hjúskaparstaða 

 

 

Netfang Sími Ríkisfang 

   

Foreldri 2 
Fullt nafn Kennitala/fæðingardagur Fæðingarstaður/land 

   
Lögheimili Hjúskaparstaða 

 

 

Netfang Sími Ríkisfang 

   
Bls 1 af 2 

 

Íslendingur sem er fæddur erlendis Ættleiðing barns erlendis frá 

Íslendingur sem er fæddur erlendis Ættleiðing barns erlendis frá  

     Frumrit fæðingarvottorðs 

     Löggilt þýðing fæðingarvottorðs 

     Afrit af löggildum skilríkjum foreldra 

     Forsjárvottorð eða hjónavígsluvottorð foreldra 

     Annað, tilgreinið: 

 

     Forsamþykki vegna ættleiðingar 

     Vegabréf barns 

     Vegabréfsáritun 

     Afrit af löggildum skilríkjum kjörforeldra 

     Fæðingarvottorð 

     Staðfesting erlendra yfirvalda á ættleiðingu 

     A-114: Breyting á nafni barns yngra en 18 ára, ef við á 

A-170 

Útgáfa 2.1 

Dags. útg. 01.12.2021 

 
Eyðublaðið gildir um skráningu barna sem eru fædd erlendis í þjóðskrá og eiga sjálfkrafa rétt á íslensku ríkisfangi, þar með talin börn 
íslenskra ríkisborgara og börn sem eru ættleidd erlendis frá á grundvelli íslenskra ættleiðingaleyfa. Þegar íslenskur ríkisborgari ættleiðir 

barn erlendis á grundvelli erlendra ættleiðingarleyfa er hægt að óska eftir staðfestingu sýslumanns á ættleiðingunni. Við 
staðfestingu sýslumanns öðlast barnið íslenskt ríkisfang. 
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Beiðni um skráningu barns sem 
fætt er erlendis í þjóðskrá 

 

Staðfesting og undirritun foreldra 

 
Staður og dagsetning Staður og dagsetning 

  
Nafn Nafn 

 

 

 

 

Undirskrift          Undirskrift  
 

Ef annar en foreldri skilar inn beiðninni skal foreldri fylla út neðangreint 

 
Fullt nafn þess sem skilar inn beiðninni Kennitala 

  
             Netfang Sími 

  
 

 

 

 

 

 

Leiðbeiningar 

Afhending beiðnar: Eyðublaðinu er hægt að skila í afgreiðslu Þjóðskrár Íslands, senda það með bréfpósti eða senda með tölvupósti 

sé  barnið fætt í einhverju Norðurlandanna. Athugið að afrit af löggildum skilríkjum foreldra þurfa alltaf að fylgja með eyðublaðinu. 

Sé eyðublaðinu skilað í eigin persónu þarf að framvísa löggildum skilríkjum. 

 

Frumrit: Fylgiskjöl þurfa að berast í frumriti. Kröfur til skjala má sjá hér. 
 

Þriðji aðili: Ef þriðji aðili sækir um nýskráningu fyrir barn þá þarf vottað umboð foreldra barnsins ásamt afritum af skilríkjum þeirra 

að fylgja beiðninni (íslenskt ökuskírteini, vegabréf eða viðurkennt ferðaskilríki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bls 2 af 2 

Vottað umboð foreldra barnsins 

Afrit af skilríkjum þess sem skilar inn beiðninni 

 

A-170 

Útgáfa 2.1 

Dags. útg. 01.12.2021 

 

https://www.skra.is/thjonusta/einstaklingar/eg-i-thjodskra/krofur-til-skjala/
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