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SØKNADSOPPLYSNINGER FOR
INFORMASJON TIL PASSØKEREN

LEGITIMASJON:

med bilde (førerkort, bankkort e.l.)

FOTO:

Tas hos politiet i forbindelse med innlevering av søknad. Unntak er for barn under 5 år og ved søknad

Må medbringes: Tidligere utstedt pass (ved fornyelse) og godkjent offentlig legitimasjon

om nødpass hvor bilde (2 stk) må tas med.
Passgebyr : kr.450,- for voksne - kr. 270,- for barn under 16 år.
BETALING: Gebyret betales når søknad om pass innleveres.
Betalingsform : Kontant eller betalingsterminal.

BARN:
Ved søknad om pass til umyndige (barn under 18 år), må også baksiden av skjemaet fylles ut.
VENTETID: Innen 10 virkedager vil passøkeren motta passet pr. post
NØDPASS: Ved hastverk kan nødpass utstedes gjeldende for kun en reise. Gebyret er som for
ordinært pass.

FYLLES UT AV PASSØKEREN
Fødselsdato
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Personnr

Etternavn

Fødested (by, kommune, region).

Fødeland

Fornavn

Mellomnavn

Gate/veinavn

Gate/veinr

Postnr.

Signalement:

Poststed

Høyde

Har du hatt pass tidligere?

Ja

Telefonnummer

Hårfarge

Hvor er tidl. pass utstedt (politidistrikt):

Event. særkjenne

Når utstedt:

Innleveres tidligere pass nå?

Ja

Nei

Ønskes nytt pass sendt til
registrert bostedsadresse?

Ja

Øyefarge

Oppgang

Nei

Hvis nei - hvor ønskes passet sendt (gate/vei/nr - postnr/sted):

Nei
FYLLES UT AV PASSMYNDIGHETEN

Forevist legitimasjon:
Passgebyr: Kr...................

Kontant

Betalingsautomat

Dersom det søkes om ekstrapass må det fremlegges signert og datert dokumentasjon fra
arbeidsgiver eller skole ang. behovet. Dokumentasjonen må videre inneholde deres stilling,
samt postadresse og telefonnummer til arbeidsgiver eller skole
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PASS TIL UMYNDIGE
Foreldrene må gi skriftlig samtykke ved utstedelse av pass til barn under 18 år. Ved felles foreldre-
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ansvar må minst en av foreldrene være med passøker til passkontoret (lensmannskontor/politistasjon),
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som ikke møter, må sende med skriftlig samtykke, samt offentlig bekreftet kopi av legitimasjon

og ha med egen legitimasjon i tillegg til legitimasjon for passøkeren (se forsiden). Den av foreldrene
(pass, førerkort, bankkort og lignende). Fullmakten må være datert ! (Ikke eldre enn 3 mnd.)
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Er omsorgen for barnet overtatt av barnevernstjenesten, er det barnevernstjenesten som skal gi
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skriftlig samtykke. Denne skal være signert av barnevernsleder.
For personer som er umyndiggjort må den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke.
Hvem av foreldrene møter med barnet?

Mor

Far

Begge

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

Foreldreansvar:

Begge

Dokumentasjon for eneansvar:

Mor alene

Far alene

Mors navn:

Mors fødselsnr. (fødselsdato, personnr.):

Fars navn:

Fars fødselsnr. (fødselsdato, personnr.):

