Søknad om forlengelse av visum /
visum for ny innreise
Dato

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Søknadssted

DUF-nummer
Betalt gebyr i NOK

Bilde

Stempel fra
politidistriktet eller
utenriksstasjonen

Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de som er under 18 år eller
umyndiggjort. Bruk blokkbokstaver og fyll ut alle felter som gjelder
deg (søkeren). Hvis søknaden din mangler opplysninger, kan
saksbehandlingstiden bli lenger.
Vi kan forlenge visumet ditt eller gi deg et visum for ny innreise dersom
du kan dokumentere at det har skjedd noe uforutsett utenfor din kontroll,
eller det er humanitære grunner som hindrer deg i å forlate Schengen.
Det er i så fall gratis å forlenge visumet.
Vi kan også forlenge visumet eller gi deg et visum for ny innreise hvis du
kan dokumentere tungtveiende personlige grunner som gjør at du må
oppholde deg lenger i Norge. For dette visumet er det et søknadsgebyr
på 30 euro.

1 Personopplysninger (skriv navnet som det står i reisedokumentet ditt)
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Statsborgerskap

Adresse i Norge der du skal oppholde deg (gate/vei)

Postnummer Poststed

Mobil

Pass/reisedokumentnummer

E-post

2 Informasjon om den du skal besøke
Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Personnummer (11 siffer)

Adresse
Mobil

Postnummer Poststed
E-post

Statsborgerskap

3 Visumets gyldighetsperiode
For hvor mange dager er visumet gyldig?

For hvor mange innreiser er visumet gyldig?

Når ble visumet utstedt? (dd.mm.åå)

Hvor ble visumet utstedt?

Når ankom du Schengenområdet? (dd.mm.åå)

Hvilken dato går visumet ditt ut?

4 Hva har skjedd etter at du reiste inn til Norge som gjør
at du har behov for å oppholde deg her lenger / reise inn på nytt?
Du kan maksimalt oppholde deg i Schengen-området i 90 dager i løpet av en periode på 180 dager.

5 Hvor mange ekstra visumdager trenger du?
Du kan også angi hvor mange innreiser du søker om.

6 Hvilken dokumentasjon har du lagt frem for å begrunne behovet ditt?

7 Fullmakt
Jeg vet at henvendelser fra utlendingsmyndighetene vil bli rettet til fullmektigen min, og at han
eller hun får innsyn i saken min.
Jeg vet at fullmektigen min vil få vedtaket i stedet for meg.
Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne i forbindelse med søknaden min.
Fullmektigens etternavn

Fullmektigens fornavn

Fullmektigens adresse

Postnummer

Poststed

Mobiltelefon

E-post

Land

Telefon

8 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
utenlandske 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 (SIS).
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/e-post.
Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms/e-post.

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

Underskriften din

