
 

 

Begjæring om innsyn i Schengen informasjonssystem (SIS) 

Personalia: 

Navn: 

Adresse: Postnr: Poststed: 

Land: Fødselsdato: Telefon: 

E-post: 

 
Nærmere angivelse av opplysningene du ønsker innsyn i: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjemaet sendes til Kripos. Det kan også sendes til den myndighet som har besluttet registrering. På www.Politiet.no finner du 
adresseoversikt. 
Skjemaet kan også leveres personlig. Gyldig legitimasjon må da medbringes, se skjemaets bakside. 
 

Underskrift: 
Sted: Dato: Underskrift: Underskrift foresatt/verge: 

Innsynsbegjæringen må være undertegnet og kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges. 
Dersom den registrerte er under 15 år må innsynsbegjæringen undertegnes av foresatt. Fra fylte 15 år kan den registrerte selv be 
om innsyn etter politiregisterloven. Foresatte/verge kan på selvstendig grunnlag be om innsyn i opplysninger om den registrerte 
(barnet) frem til fylte 18 år. I slike tilfeller bør barnet informeres. 

http://www.politiet.no/


 

 

 
Begjæring om innsyn i Schengen informasjonssystem (SIS) 
 
Legitimasjon: 

 
 
For privatpersoner er gyldig legitimasjon: 

• Gyldig pass (ikke nødpass) 
• Norsk bankkort med bilde 
• Norsk nasjonalt ID-kort 
• Norsk førerkort – original og duplikat (ikke førerkort av eldre dato – "grønt førerkort") 
• Nordiske førerkort av EU/EØS-standard 
• Forsvarsdepartementet ID-kort (fra 2004) 
• Gyldig postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994 
• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området 
• Asylsøkernbevis supplert med navnetrekk og fødested 
• Norsk reisebrev for flyktninger (grønt pass) 
• Norsk utlendingspass (blått pass) 

 
Dersom du har et norsk fødselsnummer eller et DUF-nummer ber vi om at dette oppgis. 
Advokater eller andre som begjærer innsyn på vegne av en annen person, må fremlegge fullmakt for 
dette. 

 
 
 
 
 

Følgende informasjon kan registreres i SIS: 
 

SIS er et sentralt elektronisk informasjons- og etterlysningssystem, som benyttes til å etterlyse og 
utveksle informasjon om personer og gjenstander over hele Schengenområdet. 

 
Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) og tilhørende forskrift regulerer bruken av SIS i Norge. 
SIS-loven gjennomfører Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og 
bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, om 
endring og oppheving av rådsbeslutning 2007/533/JIS og om oppheving av europaparlamentets- og 
rådsforordning (EF nr. 1986/2006 og kommisjonsbeslutning 2010/261/EU (politisamarbeidsforordningen), 
Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2018(1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen 
informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll, om endring av konvensjonen om 
gjennomføring av Schengen-avtalen og om endring og oppheving av forordning (EF) nr. 1987/2006 
(grensekontrollforordningen) og Europaparlamentets- og rådsforordning(EU) 2018/1860 om bruk av 
Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold 
(returforordningen). 

 
Systemet inneholder opplysninger om: 

• Personer som er etterlyst for pågripelse og utlevering, eller av andre grunner er etterlyst av 
justismyndighetene. 

• Personer som ikke har rett til innreise eller opphold i Schengenområdet. 
• Personer som er meldt savnet 
• Stjålne eller tapte gjenstander som kjøretøy, kjennemerker, id-dokumenter med mer. 
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