Søknad om grenseboerbevis
Dato

DUF-nummer

Betalt gebyr

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Bilde

Barn under 18 år, fulltidsstudenter og personer
over 60 år er unntatt gebyr
Du må levere søknaden ved Generalkonsulatet i Murmansk.

1 Personopplysninger (navnet skal skrives som i reisedokumentet ditt)
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Eventuelt tidligere navn/etternavn

Fødselsdato (dag.måned.år)
Kjønn
Mann
Kvinne
Adresse i hjemlandet

Fødeby/-sted

Fødeland

Statsborgerskap (oppgi alle)

Land

Postnummer

Tidligere statsborgerskap
Poststed

Mobiltelefon i hjemlandet E-post

2 Identitets-/reisedokumenter
Nummeret på reisedokumentet Gyldig til (dag.måned.år)
Reisedokument
Pass fra hjemlandet
Reisebevis, utlendingspass eller liknende Land der dokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet
Har ikke reisedokument
Diplomatpass, tjenestepass og sjømannsbevis er ikke gyldig for søknad om grenseboerbevis.
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.

3 Årsaken til at du søker om grenseboerbevis
Oppgi hovedårsaken til at du søker om grenseboerbevis
Sosiale forhold
Kulturelle grunner
Økonomiske forhold
Familieforhold
Annet. Forklar:
Har du bodd i grenseområdet de siste tre årene?
Ja
Nei
Har ektefellen eller foreldrene dine bodd i grenseområdet de tre siste årene?
Ja
Nei

4 Underskrift
Opplysningene vil bli registrert i Utlendingsdirektoratets databaser. Opplysningene kan også benyttes
ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer.
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 uten
landske myndigheter, herunder også politimyndigheter. Dette vil ikke skje dersom hensynet til sikkerheten din tilsier det. Hvis du får innvilget tillatelse, vil informasjon om dette bli overført til folkeregisteret.
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.
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 krysser av for at du godtar å motta
informasjon om saken din på sms og/eller e-post.
Jeg er kjent med følgende vilkår for grensepassering med grenseboerbevis:
•
•
•
•
•

Jeg må ta med gyldig pass i tillegg til grenseboerbeviset.
Jeg kan kun krysse grensen ved Storskog-Borisoglebsk.
Jeg kan kun oppholde meg i grenseområdet (30 kilometer fra den norsk-russiske grensen).
Jeg kan ikke oppholde meg på norsk side lenger enn 15 dager.
Jeg har ikke anledning til å arbeide eller drive næringsvirksomhet med mindre jeg har tillatelse.

Jeg er inneforstått med at jeg ikke vil få tilbake gebyret hvis jeg skulle få avslag på søknaden.
Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms og/eller e-post.
Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige.
Sted og dato

Underskriften din

