
Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate 
of Immigration

Fornyelse av oppholdstillatelse som er 
begrenset på grunn av identitet

1    Personopplysninger

Statsborgerskap (oppgi alle) Etnisitet Kjønn

Sivilstatus

Sted og dato for siste endring i sivilstatus

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

Etternavn Fornavn

Mellomnavn Eventuelt tidligere navn/etternavn

       Mann       Kvinne

     Ugift      Gift/partner       Samboer       Separert       Skilt       Enke/enkemann

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

Skjemaet skal også brukes av deg som ønsker å  
oppheve begrensningene.  
Alle familiemedlemmene må fylle ut hvert sitt skjema, også de som er 
under 18 år eller umyndiggjort. Bruk blokkbokstaver. Hvis søknaden din 
mangler opplysninger, kan saksbehandlingstiden bli lenger.  

Dato DUF-nummer

Søknadssted Betalt gebyr i NOK

2    Identitets-/reisedokumenter
I vedtaket ditt står det hvilke identitetsdokumenter du skal ta med. Husk at alle dokumentene må  
være gyldige og originale. Kopier er ikke gyldige som dokumentasjon.

Hjemlandets pass
Fyll ut opplysninger om hjemlandets pass
Passnummeret Gyldig fra (dag.måned.år) Gyldig til (dag.måned.år)

Land der passet er utstedt Utstedelsesmyndighet

Oppgi andre som er ført inn i passet ditt. Bruk eget ark hvis du har behov for det. 



Vi har registrert en del opplysninger om familien din, men hvis det har vært endringer i det du 
tidligere har opplyst oss om, må du fylle ut feltene nedenfor. Hvert familiemedlem må levere et eget 
søknadsskjema. 

Ektefelle / partner / samboer 

Adresse

Postnummer Poststed

Etternavn Fornavn

Fødselsdato (dag.måned.år) Kjønn Statsborgerskap
       Mann       Kvinne

3    Opplysninger om familien din

Har det vært endringer i familien din siden du søkte forrige gang?
Nei. Gå til punkt 4 om straffbare forhold.
Ja. Fyll ut nedenfor.

Identitetsdokumenter

Type identitetsdokument Nummeret på identitetsdokumentet Gyldig til

Land der indentitetsdokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet

Type identitetsdokument Nummeret på identitetsdokumentet Gyldig til

Land der indentitetsdokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet

Skriv ned alle identitetsdokumentene du har med deg.

Type identitetsdokument Nummeret på identitetsdokumentet Gyldig til

Land der indentitetsdokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet

Type identitetsdokument Nummeret på identitetsdokumentet Gyldig til

Land der indentitetsdokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet



Før opp alle utenlandsreisene du har gjennomført det siste året. 

Utreisedato fra Norge
(dag.måned.år)

Innreisedato til Norge
(dag.måned.år)

Oppholdsland Formålet med reisen

Arbeid      Privat

5    Utenlandsreiser

Er du tidligere straffet i Norge eller i utlandet? Hvis ja, når og hvor ble du straffet?

4    Straffbare forhold

Straffereaksjon Type straffbar handling

Er straffen oppgjort/ferdigsonet (prøvetiden over)?

Ja      Nei

Bot (størrelse): Fengselsstraff (dager):
- ikke eldre enn to år - Betinget fengsel. Ikke eldre dom enn fem år

- Ubetinget fengsel. Ikke eldre enn 10 år

Ja      Nei, forklar

Nei. Gå til punkt 5 om utenlandsreiser.
Ja. Fyll ut nedenfor.

Er du under etterforskning for straffbare forhold?

Nei. Gå til punkt 6 om underskrift. 
Ja. Fyll ut nedenfor.

Har du vært utenfor Norge de siste 12 månedene?

Arbeid      Privat

Arbeid      Privat

Arbeid      Privat

Barn
Etternavn Fornavn Fødselsdato

Kjønn Bosatt i (land) Statsborgerskap
Mann       Kvinne

Etternavn Fornavn Fødselsdato

Kjønn Bosatt i (land) Statsborgerskap
Mann       Kvinne

Etternavn Fornavn Fødselsdato

Kjønn Bosatt i (land) Statsborgerskap
Mann       Kvinne

Etternavn Fornavn Fødselsdato

Kjønn Bosatt i (land) Statsborgerskap
Mann       Kvinne



7    Når du som søker er barn eller umyndiggjort
Foreldre/verger må samtykke hvis du (søkeren) ikke er myndig. Hvis foreldreansvaret er delt, må 
begge foreldrene undertegne.

Far/verge

Sted og dato Underskriften din

6    Underskrift
Opplysningene vil bli registrert i Utlendingsdirektoratets databaser. Opplysningene kan også benyttes 
ved senere søknader fra deg eller familiemedlemmene dine. 

Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de 
opplysningene du har gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om deg fra andre norske og 
utenlandske myndigheter, herunder politimyndigheter. Dette vil ikke skje dersom hensynet til  
sikkerheten din tilsier det. 

Det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, herunder fortielse av 
opplysninger av vesentlig betydning. Brudd på utlendingsloven eller norsk straffelovgivning kan i  
tillegg til straff medføre bortvisning eller utvisning og innmelding i Schengen Information System.  
Tillatelse som blir gitt på bakgrunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger kan tilbakekalles.

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige. 

Skal fylles ut av politiet
Oversendelsesbrevet fra politiet (RS 2013-017V1) er fylt ut og lagt ved søknaden

Foreldre/verge 

Mor/verge
Etternavn Fornavn

Bosatt i (Land) Statsborgerskap

Sted og dato Foreldre / verges underskrift

Etternavn Fornavn

Bosatt i (Land) Statsborgerskap

Sted og dato Foreldre / verges underskrift

Ja
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