
Søknad om opphevelse av innreiseforbud 
eller adgang til Norge for kortvarig besøk, 
uten at innreiseforbudet blir opphevet

1    Personopplysninger (navnet skal skrives som i reisedokumentet ditt)

Kjønn Morsmål Yrke

Sivilstatus

Sted og dato for siste endring i sivilstatus Statsborgerskap (oppgi alle)

Etternavn Fornavn

Mellomnavn Eventuelt tidligere navn/etternavn

     Ugift      Gift/partner       Samboer       Separert       Skilt       Enke/enkemann

Adresse i Norge der du bor eller skal bo (gate/vei) Postnummer Poststed

Adresse som svaret på søknaden skal sendes til dersom den ikke er den samme som ovenfor

Postnummer Poststed

Fødselsdato (dag.måned.år) Fødeby/-sted Fødeland

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. 

Oppgi siste/nåværende bostedsadresse utenfor Norge (gate/vei)

Postnummer Sted Land

Mobiltelefon Telefon i hjemlandet E-post

Søknadsskjemaet gjelder for deg som er utvist fra Norge og ilagt et 
innreiseforbud som fremdeles gjelder. Det er straffbart å gi vesentlig 
uriktige eller åpenbart villedende opplysninger. 
 
Hvis du leverer skjemaet sammen med en søknad om tillatelse til arbeid 
og opphold, trenger du ikke fylle ut opplysningene to ganger. Navn og 
fødselsdato må likevel være med på skjemaet. 

Dato Søknadssted

Stempel fra 
politidistriktet eller
utenriksstasjonen

Bilde

DUF-nummer

Opphevelse av innreiseforbud B

       Mann       Kvinne



Har du oppholdt deg i Norge tidligere? Hvis ja, fyll ut tidsperioder og varighet

Har du søkt om opphold i Norge tidligere? Hvis ja, angi årstall

Hvis du har oppholdt deg i Norge tidligere, angi dato for når du reiste ut (husk å legge ved dokumentasjon)

3    Informasjon om tidligere opphold i Norge

      Ja      Nei

      Ja      Nei

5    Begrunnelse for søknaden om opphevelse  
      av innreiseforbudet eller adgang til Norge for et kortvarig besøk

For å kunne oppheve innreiseforbudet er det en forutsetning at situasjonen din er vesentlig endret fra 
det tidspunktet du ble utvist. En slik vesentlig endring må skyldes forhold du ikke har mulighet til å  
påvirke eller kontrollere. Oppgi hvilke endringer som er grunnen til søknaden din. Du kan bruke et  
eget ark hvis du trenger mer plass. Du må dokumentere opplysningene dine.

4    Søker du om opphevelse  
      av innreiseforbudet eller adgang til Norge for kortvarig besøk?
Jeg søker om

Jeg søker i forbindelse med

Opphevelse av innreiseforbudet
Opphevelse av innreiseforbudet etter EØS-regelverket
Adgang til Norge for kortvarig besøk (angi periode dag.måned.år)

Familieinnvandring med ektefelle/partner
Familieinnvandring med barn
Oppholdstillatelse som faglært
Sesongarbeidstillatelse

Au pair-tillatelse
Studietillatelse
Visumsøknad
Annet. Forklar: 

Reisedokument Nummeret på reisedokumentet Gyldig til (dag.måned.år)

Land der dokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet

Oppgi andre personer som er ført inn i reisedokumentet ditt. Bruk eget ark dersom du har behov for det.

Hvis du ikke har et reisedokument, kan du føre opp andre dokumenter som gir opplysninger om 
identiteten din, for eksempel nasjonalt identitetskort. Legg gjerne ved forklaring på eget ark.

Pass fra hjemlandet
Reisebevis, utlendingspass eller liknende
Har ikke reisedokument

2    Identitets-/reisedokumenter



7    Underskrift

Sted og dato Underskriften din
Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt er korrekte. 

6    Straffbare forhold etter at du forlot Norge 
Fylles ut hvis du er utvist på grunn av straffbare forhold.

Er du dømt for straffbare forhold etter at du forlot Norge? 

Hvis ja, angi type straffbar handling, straffereaksjon, samt hvor og når du ble dømt

Er du under tiltale for straffbare forhold?

Vennligst legg ved en oppdatert vandelsattest fra hjemlandet ditt og/eller et annet land du har hatt  
opphold i etter at du forlot Norge. Dette kan være av betydning for vurderingen av søknaden.   

      Ja      Nei

      Ja      Nei
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