
 
Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. april 2020 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 
om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) §§ 2 og 9, delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 
755 og omorganiseringsvedtak 27. april 2018 nr. 638. 
 
 

I 
 

I forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap gjøres følgende 
endring: 
 
§ 5-1 skal lyde:  

§ 5-1 Tabell for utregning av karenstid  
 
Fengselsstraff:              Karenstid:   
f.o.m. 10 til og med 15 dager:    2,5 år 
t.o.m. 20 dager       3 år 
t.o.m. 90 dager:        5 år 
t.o.m. 6 måneder:        6,5 år 
t.o.m. 1 år:          8 år   
t.o.m. 2 år:          10 år   
t.o.m. 3 år:          12 år 
t.o.m. 4 år:          13,5 år   
t.o.m. 5 år:          15 år 
t.o.m. 6 år:          16,5 år  
t.o.m. 7 år:          18 år 
osv.     
t.o.m. 21 år:         39 år 
 
 
§ 5-2 annet ledd skal lyde:  

 Ved ungdomsstraff, samfunnsstraff og ved bot ilagt ved forelegg eller dom, beregnes 
karenstiden etter tabellen i § 5-1 på grunnlag av den subsidiære fengselsstraffen.    
 
§ 5-6 første ledd skal lyde:   

 Ved beregning av karenstid ved gjentatte dommer og forelegg for straffbart forhold gis 
det tillegg for alle tidligere dommer og forelegg, selv om karenstiden for disse isolert sett er 
utholdt. Det tas utgangspunkt i den karenstiden som isolert sett utløper sist. Det gis et tillegg 
på halvparten av den karenstiden som hver av de andre dommene eller foreleggene isolert 
sett ville gitt. 
 
§ 5-7 skal lyde:  
§ 5-7 Reaksjoner som ikke medfører karenstid 



 Ved forenklet forelegg, påtaleunnlatelse, overføring til behandling i konfliktråd etter 
straffeprosessloven § 71 a, straffutmålingsutsettelse og straffutmålingsfrafall, beregnes ikke  
karenstid. 
 
§ 5-8 skal lyde: 
§ 5-8 Utmålt karenstid  
 Ved endringer i bestemmelsene i dette kapittelet skal karenstid som er utmålt 
fortsatt gjelde. I tilfeller hvor det foreligger nye dommer eller forelegg vil det bli gitt tillegg 
for alle tidligere dommer og forelegg, jf. § 5-6. 
 

II 
 

Forskriften trer i kraft 1. juni 2020. 
 
Endringene i § 5-1 gjelder personer som søker om statsborgerskap 1. juni 2020 eller 
senere.  
 

 
 


