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Søknad om reisedokument

For politi eller utanriksstasjon

Bilete

Datoen for søknaden

DUF-nummer

Betalt gebyr i NOK

Søknadsstad
Stempel frå politidistriktet eller utanriksstasjonen

For deg som søker om reisedokument
Kvar søkjar skal fylle ut eitt skjema, også dei som er under 
18 år eller umyndiggjorde. 

I tillegg til skjemaet må du levere dokumenta som er lista 
opp i ei sjekkliste. Du finner sjekklistea på same nettside 
som søknadsskjemaet. 

Viss søknaden din manglar opplysningar, kan 
saksbehandlingstida bli lenger. 

Eg søker om
Utlendingspass 
Fornying av utlendingspass 
Reisedokument for gjennomføring av éi enkeltreise
Reisebevis for flyktningar
Fornying av reisebevis for flyktningar 
Reisebevis og avleda asylstatus 
(ektefelle/samboer/barn til flyktning) 
Overføring av flyktningstatus
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Personopplysningar
Skriv namnet ditt som det er skrive i Folkeregisteret. 
Skriv namnet ditt med blokkbokstavar hvis du fyller ut for hand. 

Fornamn

Mellomnamn

Etternamn

Eventuelt tidlegare namn/etternamn

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Fødeby/-stad

Fødeland

Kjønn
Mann Kvinne

Statsborgarskap (oppgje alle)

Sivilstatus
Ugift Gift/partnar Sambuar

Separert Skild Enkje/enkjemann

Stad og dato for siste endring i sivilstatus

Kontaktinformasjon
UDI vil nytte telefonnummeret ditt og e-postadressa di til å ta 
kontakt med deg i den vidare søknadsprosessen i denne og 
framtidige søknader. Det er difor viktig at du fyller ut desse felta. 

Dersom svaret på søknaden ikkje skal sendast til adressa som er 
registrert i Folkeregistret, skriv adressa svaret skal sendast til.

Adresse

Postnummer Poststad
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Telefonnummer

E-post

Identitets-/reisedokument
Reisedokument

Pass frå heimlandet
Reisebevis, utlendingspass eller liknande
Har ikkje reisedokument

Nummeret på reisedokumentet

Utstedt dato (dd.mm.åååå) Gyldig til (dd.mm.åååå)

Land og stad dokumentet er utferda

Styresmakt som har utferda dokumentet

Oppgje andre personar som er førde inn i reisedokumentet 
ditt. Bruk eige ark viss du treng det. 

Andre identitetsdokument du har
Nasjonalt identitetskort

Nasjonalt statsborgarbevis

Fødselsattest

Viss du har mista reisedokumentet eller 
det har komme bort på annan måte
Har du mista/tapt reisedokumentet ditt?

Nei
Ja
Dato mista/tapt

Stad reisedokumentet er mista/tapt
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Har du meldt frå til norske styresmakter om at du har 
tapt/mista det

Nei
Ja
Dato meldt mista/tapt

Stad reisedokumentet ble meldt mista/tapt

Kan du få utferda reisedokument frå andre land enn 
heimlandet ditt?

Nei
Ja
Anna land du kan få utferda reisedokument frå

Utanlandsopphald
Du må fylle ut dette dersom du skal fornye reisedokumentet, 
og når du søker om nytt reisedokument etter at dokumentet 
er mista eller tapt. 

Før opp alle utanlandsreiser du har gjennomført det siste 
året, rekna eitt år tilbake frå søknadsdatoen. Fyll ut reisene 
kronologisk og begynn med den tidlegaste reisa. 

Bruk eige ark viss du ikkje får plass til alle reisene her.

Utreisedato  
frå Noreg  
(dd.mm.åååå)

Innreisedato  
til Noreg  
(dd.mm.åååå)

Antal  
fråværsdagar Opphaldsland

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Fullmakt
Fyll ut desse felta viss du ønsker å gi ein annan person 
fullmakt i saka di.

Eg veit at førespurnader frå utlendingsstyresmaktene vil bli 
retta til fullmektigen min, og at han eller ho får innsyn i saka 
mi. 
Eg veit at fullmektigen min vil få vedtaket i staden for meg.
Eg gir følgjande person fullmakt til å opptre på mine vegne i 
samband med søknaden min.

Fornamn

Etternamn

Adresse

Postnummer Poststad

Land

Telefonnummer

Mobilnummer

E-post

Stadfesting og underskrift
Opplysningane blir registrerte i databasane til 
Utlendingsdirektoratet. Opplysningane kan også bli nytta ved 
seinare søknader, og ved søknader frå familiemedlemmer. 

Opplysningane dine kan bli utleverte til andre relevante 
styresmakter for kontroll og utdjuping av dei opplysningane 
du har gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysningar 
om deg frå andre norske og utanlandske styresmakter, 
også politistyresmakter. Det skjer ikkje dersom omsynet til 
sikkerheita di tilseier noko anna. Dersom du får innvilga løyve, 
overfører vi informasjon om det til Folkeregisteret.

Det er straffbart å gi vesentleg uriktige eller openbert 
villeiande opplysningar, inkludert å forteie opplysningar av 
vesentleg betydning. Brot på utlendingsloven eller norsk 
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straffelovgiving kan i tillegg til straff føre til bortvising eller 
utvising og innmelding i Schengen Information System. Eit 
løyve som blir gitt på bakgrunn av uriktige eller ufullstendige 
opplysningar, kan tilbakekallast.

UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressa di til å ta 
kontakt med deg i den vidare søknadsprosessen i denne og 
framtidige søknader. Det er derfor viktig at du kryssar av for at 
du godtek å ta imot informasjon om saka di på sms/e-post.

Stadfesting
Eg stadfestar at opplysningane som er gitt i denne søknaden, 
er korrekte og fullstendige.

Eg godtek å ta imot informasjon om saka mi på sms 
og e-post.

Underskrift

Stad Dato

Underskrifta til deg som søker
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