
Erklæring om familierelasjon 
ved innreise til Norge
Du kan fylle ut dette skjemaet hvis du bor i Norge og ønsker 
besøk av besteforeldre, stebarn, steforelder, stebesteforeldre 
og stebarnebarn.

Personen som kommer til Norge kan vise frem en kopi 
eller utskrift av dette skjemaet, utfylt og underskrevet, ved 
innreisen.

Dersom personen ikke kan fremvise et korrekt utfylt skjema 
ved innreise, kan han/hun bli nektet innreise og bortvist fra 
Norge.

Denne erklæringen blir gitt av personen nedenfor, som med 
sin underskrift bekrefter at opplysningen i erklæringen er 
riktige.

Personopplysninger
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

Telefonnummer

Fødsels- og personnummer

Erklæring og underskrift
Jeg erklærer herved at personen jeg har registrert på neste 
side er i nær familierelasjon med meg, og er  

min bestemor/bestefar
mitt stebarn
min stemor/stefar
min stebestemor/stebestefar
mitt stebarnebarn



Personen som er i nær familierelasjon med meg
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

Telefonnummer

Fødselsdato

Videre erklærer jeg at vi har et nært familieforhold og at formålet 
med personens innreise i Norge er å besøke meg.

Endelig erklærer jeg at personen er kjent med, og vil etterfølge, de 
til enhver tid gjeldene krav om karantene ved innreise til Norge.

Jeg er kjent med at opplysninger fra denne erklæringen kan 
bli brukt av politiet og at uriktig informasjon kan føre til at 
familiemedlemmet mitt kan bli nektet innreise og sanksjoneres med 
straff.1

Jeg er innforstått med og samtykker til følgende:

• Registrering av opplysningene som kreves i dette
skjemaet, er obligatorisk for behandlingen av en eventuell
visumsøknad, og alle personopplysninger om meg som føres
på skjemaet, vil bli oversendt til vedkommende myndigheter
og behandles av disse med henblikk på å avgjøre
visumsøknaden min.

• Opplysningene kan også bli brukt i en bortvisningssak.2

1 Se Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlending av hensyn til 
folkehelsen paragraf 9. Uriktige opplysninger kan straffes med bot og/eller 
inntil 6 måneders fengsel. Skjemaet krever ikke stempel fra politiet i Norge.

2  Følgende myndighet er ansvarlig for å behandle opplysningene: 
Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo, Norge. www.udi.no 

Sted Dato Underskriften til deg som søker

Hvis du er under 18 år
Hvis du er under 18 år, må en av dine foresatte skrive under her.

Underskriften til en foresatt
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