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Nødpass utstedes tidligst dagen før avreise.

INFORMASJON TIL PASSØKEREN
LEGITIMASJON:
FOTO:
BETALING:
BARN:
NØDPASS:

Må medbringes: Tidligere utgått pass og annen offentlig godkjent legitimasjon med bilde (f.eks
bankkort, førerkort).Ved nødpass til barn: Godkjennelse fra begge foreldre om utstedelse av pass,
se side 2 for nærmere opplysninger/krav til id.
2 Passbilder av god kvalitet, helst svart/hvitt, lys bakgrunn, uten hodeplagg. Ikke eldre enn 3 mnd.
Se rett frem, øyne åpen, munn lukket, ikke smile el vise tennene. Ikke briller. Ikke hårbøyle.
Passgebyr: Kr. 450,- for voksne, - Kr. 270,- for barn under 16 år.
Gebyret betales når søknad om nødpass innleveres.
Betalingsform: Kontant (dersom man gjør dette hos passavdelingen kan også bankkort benyttes.
Ved søknad om pass til umyndige (barn under 18 år), må også baksiden av skjemaet fylles ut.
Ved hastverk kan nødpass utstedes gjeldende for kun en reise, og skal tilbakelevers politiet etter
endt reise. Gebyret er som nevnt ovenfor. Nødpass utstedes tidligst dagen før avreise. Man må
medbringe dokumentasjon på reisen. Gjør oppmerksom på at ikke alle land aksepterer nødpass,
eller visum i nødpass – dette må passøker undersøke selv.

FYLLES UT AV PASSØKEREN:
PERSONALIA:
Fødselsdato:

Personnr:

Etternavn:

Fødested:(by,kommune, region):

Fødeland:

Fornavn:

Mellomnavn:

Gate-/veinavn (reg i folkeregistret):

Gate-/veinr:

Postnr:

Poststed:

Telefonnummer:

Signalement:

Høyde:

Øyenfarge:

Hårfarge

Oppgang:

Event. særkjenne:

1

DIVERSE:
Har du hatt pass tidligere ?

Ja

Hvor er tidl. pass utstedt (politidistrikt)

Når utstedt:

Nei

Innleveres tidligere pass nå ?

Ja

Reisemål for dette Nødpass:

Nei

Dato for avreise:
Passøkerens underskrift

FYLLES UT AV
PASSMYNDIGHETEN
Forevist legitimasjon:
Forevist dokumentasjon på reise:

Nødpass (laminatpass) –
passnummer:

Gyldig f.o.m.:

Passgebyr: Kr………………….

Gyldig t.o.m:
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PASS TIL UMYNDIGE
INFORMASJON
Foreldrene må gi skriftlig samtykke ved utstedelse av pass til barn under 18 år.
Ved felles foreldreansvar må minst en av foreldrene være med passøker til passkontoret, og ha med
egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon for passøkeren (se forsiden).
Den av foreldrene som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke, samt offentlig bekreftet kopi
av legitimasjon med bilde og signatur (pass, førerkort, bankkort el. lignende).
Eneansvar (tildelt ved dom kjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres.
Er omsorgen for barnet overtatt av barnevernstjenesten, er det barnevernstjenesten som skal gi
skriftlig samtykke. Denne skal være signert av barnevernsleder.
For personer som er umyndiggjort må den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke.

FORELDRE:
Hvem av foreldrene møter med barnet:

Mor

Far

Foreldrenes sivile status i forhold til hverandre:
(gift, separert, skilt, ugift, samboende, enke/enkemann):

Begge

Foreldreansvar:
Dokumentasjon for eneansvar:

Begge

Mor alene

Far alene

Mors navn:

Mors fødselsnr: (fødselsdato, personnr.):

Fars navn:

Fars fødselsnr: (fødselsdato, personnr.):

