Søknad om å endre fødselsdato,
fødested og/eller statsborgerskap
Formålet med spørsmålene i dette skjemaet er å hente inn informasjon
som er viktig for saken din. Dersom du ikke oppgir nok informasjon,
kan det få betydning for hvordan vi vurderer søknaden din. Svar på
alle spørsmålene så langt de passer.

Du skal fylle ut dette skjemaet hvis en av disse
situasjonene gjelder for deg
•

Du søker om enten fornyet oppholdstillatelse, permanent
oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, og ønsker å endre
fødselsdato, fødested eller statsborgerskap til noe annet enn det
du er registrert med i Folkeregisteret nå.
Dette må du gjøre
Du må møte opp hos politiet i det politidistriktet der du bor og
levere skjemaet sammen med søknaden om oppholdstillatelse eller
norsk statsborgerskap.

•

Du søker om oppholdstillatelse på et annet grunnlag enn tidligere,
og ønsker å endre fødselsdato, fødested eller statsborgerskap til
noe annet enn det du er registrert med i Folkeregisteret nå.
Dette må du gjøre
Du må møte opp hos politiet i det politidistriktet der du bor og
levere skjemaet sammen med søknaden om oppholdstillatelse.

•

Du har oppholdstillatelse og ønsker å endre fødselsdato, fødested
eller statsborgerskap til noe annet enn det du er registrert med i
Folkeregisteret nå.
Dette må du gjøre
Du må møte opp hos politiet i det politidistriktet du bor og levere
skjemaet der.

Hvis du ikke har med deg det utfylte skjemaet når du møter hos
politiet, vil de sette en frist for når du må levere det. Du er selv
ansvarlig for å levere skjemaet til politiet før saken din blir behandlet.

Du skal ikke fylle ut dette skjemaet
•
•
•

hvis du ønsker å endre navnet ditt og ikke har gjort endringen i
Folkeregisteret enda. Da skal du fylle ut skjemaet på denne siden.
hvis du har endret navnet ditt i Folkeregisteret etter å ha søkt
skattekontoret om det. Da fyller du ut skjema for endring av navn.
hvis du er borger av et EU/EØS-land. Da skal du henvende deg til
Skatteetaten.

Det kan være straffbart å gi uriktige opplysninger
Å gi uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene kan være
straffbart. Hvis du ikke bidrar til å opplyse saken din tilstrekkelig, for
eksempel ikke legger fram reisedokumenter med de nye identitetsopplysningene, kan det få betydning for hvordan vi vurderer søknaden
din.

1 Hvis du søker om å endre identitetsopplysningene
dine
Du må fylle ut identitetsopplysningene dine i begge tabellene
under. Skriv med store bokstaver hvis du fyller det ut for hånd.

Fyll ut de identitetsopplysningene du er registrert med i
Folkeregisteret nå
Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødselsdato

Landet du er født i

Stedet/byen du er født

DUF-nummer (står på oppholdskortet)

Statsborgerskap

Fyll ut identitetsopplysningene du ønsker å bli registrert med
Fyll ut alle feltene. Også de som ikke skal endres.
Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødselsdato

Landet du er født i

Stedet/byen du er født

Statsborgerskap

2 Hvis du søker om å endre fødselsdatoen din
Hvorfor ønsker du å endre fødselsdatoen din?

Hvis du har vært registrert med feil fødselsdato en stund, hvorfor
har du ventet til nå med å søke om å rette den?

3 Hvis du søker om å endre hvilket land du er født i eller
stedet du er født
Hvorfor ønsker du å endre hvilket land du er født i eller stedet du er
født?

Hvis landet du er født i eller stedet/byen du er født er registrert feil,
hvorfor har du ventet med å søke om å få rettet det?

4 Hvis du søker om å endre statsborgerskapet ditt
Hvorfor ønsker du å endre statsborgerskapet ditt?

Hvis du er registrert med feil statsborgerskap, hvorfor har du ventet
med å søke om å få rettet det?

5 Tidspunktet og stedet for endringen av
identitetsopplysningene dine
Har du registrert endringene av identitetsopplysningene dine i
hjemlandet ditt?
 Nei
 Ja, på denne datoen

Hvis du har registret endringer i hjemlandet ditt
Når du møter hos politiet må du legge frem dokumentasjon på endringene i
identitetsopplysningene fra hjemlandet ditt og ID-dokumenter du har fått utstedt
etter endringen. Dette betyr reisedokumenter. Dokumentene må være i original.
Hvis du ikke kan registrere endringene i hjemlandet fordi du har fått beskyttelse mot
myndighetene i hjemlandet, har du ikke plikt til å legge fram ID-dokumenter.

Har du dokumentasjon på endringen?
 Ja
 Nei, fordi

Har du ID-dokumenter med de endrede identitetsopplysningene?
 Ja
 Nei, fordi

Har du andre kommentarer til hvorfor du har endret
identitetsopplysningene dine i hjemlandet?

6 Underskrift
Sted og dato

Underskriften din

