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Begjæring om innsyn i politiets sentrale registre 
Du kan be om innsyn i det som er registrert i politiet sine registre. Dette gjelder både informasjon om deg og om ting du 
eier. Du får som hovedregel ikke innsyn i opplysninger om andre personer. 
Skjemaet kan sendes til Kripos (Postboks 2094 Vika, 0125 Oslo), politidistriktet som besluttet registrering eller 
politidistriktet du bor i. Adresseoversikt finnes på politiet.no. 
Politiet gjør oppmerksom på at e-post ofte sendes ukryptert. Taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger 
bør derfor ikke sendes med e-post. Dette gjelder også meldinger som inneholder fødselsnummer. 
Svaret på begjæringen vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. 

Personalia 
Fornavn: 

Etternavn: 

Tidligere etternavn: 

Adresse: 

Postnr.: Poststed: Fødselsnummer (11 siffer) Telefon: 

E-post:

Jeg ønsker innsyn i personopplysninger om:
meg selv 

eget/egne barn under 18 år 

en person jeg handler på vegne av (fullmakt må vedlegges) 

Sett inn opplysninger om den det ønskes innsyn i personopplysninger om: 
Fornavn: 

Etternavn: 

Fødselsnummer (11 siffer): 

Underskrift 
Sted Dato Underskrift Underskrift foresatt/verge 

Har du husket å legge ved legitimasjon? 

Innsynsbegjæringen må være undertegnet, og kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges. Se side 5 for hva som anses 
som gyldig legitimasjon. 
Dersom den registrerte er under 15 år, må innsynsbegjæringen undertegnes av en 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. 
Dersom du har begjært innsyn på vegne av barn over 15 år, vil barnet motta kopi av svaret. Du må derfor opplyse om 
barnets kontaktinformasjon. 

Barnets kontaktinformasjon (folkeregistrert adresse)

Adresse: Postnr.: Poststed: 
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Angi hvilket register eller hvilken sak det søkes innsyn i 
Kryss kun av for registre som er relevante for din forespørsel. 

Dersom du ønsker innsyn i et eller flere av politiets sentrale registre, les informasjonsteksten på side 5 og 6, og kryss 
bare av for registre som er relevante for din forespørsel. 
Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om reaksjoner du har blitt ilagt som følge av lovbrudd du har 
begått? Opplysninger fra reaksjonsregisteret kan som hovedregel kun gis muntlig. Dersom du ønsker innsyn i 
reaksjonsregisteret, bes du derfor oppsøke ditt lokale politidistrikt. 
Dersom du har spørsmål om politiattest, kan du lese mer om dette på politiet.no eller ta kontakt med Politiets enhet for 
vandelskontroll og politiattester i Vardø. 

Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om deg fordi du har levert en anmeldelse, eller fordi du har vært 
anmeldt, fornærmet eller vitne i en straffesak? 
For å få innsyn i straffesaksregisteret må du beskrive forholdet nærmere. Merk at spørsmål om innsyn i 
straffesaksdokumenter (f.eks. avhør, anmeldelse, avgjørelse) må rettes til politidistriktet/særorganet som behandlet 
straffesaken. 

Straffesaksregisteret 

Tid Sted 

Beskrivelse av forhold 

Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om deg fordi du har vært i kontakt med politiets operasjonssentral 
i forbindelse med en hendelse, eller har vært involvert i en hendelse som kan være registrert? 
For å få innsyn i politioperativt register må du angi tid, sted og hendelse eller på annen måte identifisere hendelsen du 
antar kan ha blitt registrert. Det gis ikke innsyn i politiets interne vurderinger og planlegging av tjeneste. 

Politioperativt register 

Tid Sted 

Hendelse 
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Ønsker du innsyn i lydlogg etter at du har vært i kontakt med politiets operasjonssentral i anledning en aktuell 
hendelse/oppdrag? 
For å få innsyn i lydlogg må du angi tid, sted og hendelse eller på annen måte identifisere den antatte registreringen det 
søkes innsyn i. Opplysninger i lydlogg slettes som hovedregel automatisk etter 90 dager. 

Lydlogg 

Tid Sted 

Hendelse 

Ønsker du innsyn i opplysninger om deg i forbindelse med at du har vært innsatt i politiarrest/varetekt? Opptak av lyd og 
bilde slettes som hovedregel automatisk etter 30 dager. 

Arrestjournal 
Opptak av lyd og bilde i politiarrest 

Ønsker du innsyn i foto som politiet har tatt av deg i forbindelse med en sak du har vært mistenkt eller siktet i, eller som 
du er dømt for? 

Fotoregisteret 

Har du avgitt fingeravtrykk og ønsker innsyn i hva som er registrert i fingeravtrykkregisteret? 

Fingeravtrykkregisteret 

Har du avgitt DNA-prøve og ønsker innsyn i hva som er registrert om deg i DNA-registeret? 

DNA-registeret 

Ønsker du innsyn i person-/foretaksopplysninger og politiopplysninger om deg registrert i forbindelse med et tiltak rettet 
mot deg / ditt foretak? 

Personidentitets- og politiopplysningsregisteret 

Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om deg i forbindelse med kriminaletterretning? 

Kriminaletterretningsregisteret 
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Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om deg i tilknytning til gjennomført grensekontroll og/eller 
utlendingskontroll? 

Grense- og territorialkontrollregisteret 
Ønsker du innsyn i flypassasjeropplysninger politiet har registrert om deg i forbindelse med å forebygge, avdekke, 
etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet? 

Passasjerlisteregisteret 

Ønsker du innsyn om du eller en gjenstand du eier, har vært etterlyst i forbindelse med strafforfølgning eller politiets 
øvrige oppgaver? 

Etterlysningsregisteret 
Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om deg i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av politiets 
bekymringssamtaler med mindreårige og deres foresatte? 
Det er kun registrert opplysninger i registeret for bekymringssamtaler dersom den det gjelder, er født etter 1. april 
1985. Dersom den begjæringen gjelder, er født før 1. april 1985, er det ikke registrert opplysninger i registeret, og det 
gis dermed ikke innsyn. 

Bekymringssamtaler 
Har du eller den du ber om innsyn for, vært meldt savnet i en tidsperiode på minst 3 måneder, eller antatt omkommet, 
og ønsker du innsyn i disse opplysningene? 

Saknetregisteret 

Ønsker du innsyn i opplysninger som politiet har registrert i forbindelse med at du har vært involvert i sak om 
mistenkelige transaksjoner (hvitvasking eller terrorfinansiering)? 

Hvitvaskingsregisteret 
Økokrim er behandlingsansvarlig for hvitvaskingsregisteret. Dersom du begjærer innsyn i dette registeret, oversendes 
begjæringen din til Økokrim. 

Ønsker du innsyn i opplysninger politiet har registrert om deg i forbindelse med oppgaver politiet utfører etter 
utlendingsloven eller ved politiets utlendingsinternat? 

Politiets utlendingsregister 
Politiets utlendingsenhet er behandlingsansvarlig for politiets utlendingsregister. Dersom du begjærer innsyn i dette 
registeret, oversendes begjæringen din til Politiets utlendingsenhet. 

Nærmere beskrivelse av saken 
Dersom du er usikker på hvilket register du skal be om innsyn i, kan du beskrive i hvilken sammenheng du mener å ha 
blitt registrert. 
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Legitimasjon 

 

Oversikt over hva politiregistrene inneholder 
 

Straffesaksregisteret (politiregisterforskriften kap. 48) 

Opplysninger om mottatte anmeldelser og oppfølging av 
straffesaker. Registeret skal gi en oversikt over 
saksgangen for alle straffesaker og danner også 
grunnlag for en rekke statistikker. 

Reaksjonsregisteret (politiregisterforskriften kap. 44) 

Opplysninger om ilagt straff og andre tiltak som følge av 
lovbrudd. Det registreres opplysninger om personalia, 
reaksjoner og tiltak. Opplysninger fra registeret danner 
grunnlag for vandelskontroll etter politiregisterlovens 
kap. 7. 

Personidentitets- og politiopplysningsregisteret  
(politiregisterforskriften kap. 49) 

Inneholder personidentitets- og politiopplysninger og 
skal sikre at politiets behandling av saks-, reaksjons- og 
identitetsopplysninger er knyttet til rett person eller 
foretak. Opplysninger fra registeret danner grunnlag for 
vandelskontroll etter politiregisterlovens kap. 7. 

DNA-registeret (politiregisterforskriften kap. 45) 

DNA-registeret består av et identitetsregister, et 
etterforsknings- register og et sporregister. Inneholder 
opplysninger fra DNA-prøver innhentet i tråd med 
straffeprosessloven § 158 og politiregisterloven § 12. 

Fotoregisteret (politiregisterforskriften kap. 46) 

Fotoregisteret består av et identitetsregister, et 
etterforsknings- register og et sporregister. 
Fotoregisteret inneholder foto som er innhentet i 
samsvar med straffeprosessloven § 160, bestemmelsene 
i påtaleinstruksen kap. 11 og politiregisterloven § 13. 

Fingeravtrykkregisteret (politiregisterforskriften  
kap. 46) 

Fingeravtrykkregisteret består av et 
identitetsregister, et etterforskningsregister og et 
sporregister. Fingeravtrykkregisteret inneholder 
fingeravtrykk som er innhentet i samsvar med 
straffe- prosessloven § 160, og bestemmelsene i 
påtaleinstruksen kap. 11 og politiregisterloven § 13. 

Kriminaletterretningsregisteret 
(politiregisterforskriften kap. 47) 

Opplysninger for å forebygge, avdekke og stanse 
kriminell virksomhet samt ivareta den enkeltes 
sikkerhet. Av hensyn til blant annet 
kriminalitetsbekjempelsen har politiet en omfattende 
adgang til å gjøre unntak fra innsynsretten i dette 
registeret, etter en konkret vurdering. 

Saknetregisteret (politiregisterforskriften kap. 50)  

Opplysninger om savnede, antatt omkomne personer 
og opplysninger om uidentifiserte lik. 

 

Forts. neste side.

Gyldig legitimasjon må vedlegges for at begjæringen skal kunne behandles. Legitimasjonen kan ikke 
ha utløpt gyldighetsdato. Hva godtas som legitimasjon? 
• pass (ikke nødpass) 
• norsk bankkort med bilde 
• norsk førerkort – original og duplikat (ikke førerkort av eldre dato – “grønt førerkort”) 
• nordiske førerkort av EU/EØS-standard 
• Forsvarsdepartementets ID-kort (fra 2004) 
• Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994 
• nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området 
• asylsøkerbevis i tillegg til signatur og fødested 
• norsk reisebrev for flyktninger (grønt pass) 
• norsk utlendingspass (blått pass) 

 
For juridiske personer (firmaer, organisasjoner o.l.) som er registrert i Foretaksregisteret: 
Firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Kopi av relevant dokumentasjon må vedlegges. 

For juridiske personer (firmaer, organisasjoner o.l.) som er registrert i Enhetsregisteret, men ikke i 
Foretaksregisteret: 
Utskrift fra Enhetsregisteret som inneholder alle registrerte opplysninger om enheten, og som ikke er eldre enn 3 
måneder. 

For juridiske personer (firmaer, organisasjoner o.l.) som ikke er registrert i Enhetsregisteret, men i et annet 
offentlig register: 
Attest eller utskrift fra registeret som gir opplysninger om navn, adresse for forretningssted eller hovedkontor og 
eventuelt utenlandsk organisasjonsnummer. Det skal fremgå hvilket offentlig register som kan bekrefte 
opplysningene. 
Den som begjærer innsyn på vegne av en juridisk person, må fremlegge fullmakt for dette. 
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Oversikt over hva politiregistrene inneholder (forts.) 
 

Etterlysningsregisteret (politiregisterforskriften  
kap. 51)  

Inneholder opplysninger om personer og gjenstander som 
etterlyses eller har vært etterlyst nasjonalt i forbindelse 
med straffeforfølgning eller politiets øvrige oppgaver. 

Hvitvaskingsregisteret (politiregisterforskriften kap. 52)  

Register for rapportering om mistenkelige transaksjoner. 
Av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen har politiet en 
omfattende adgang til å gjøre unntak fra innsyn i dette 
registeret, etter en konkret vurdering. Innsynsforespørsler 
som gjelder opplysninger i hvitvaskingsregisteret og 
register for Nasjonalt tverretatlig analyse- og 
etterretningssenter ved Økokrim rettes til Økokrim. 

Politioperativt register (politiregisterforskriften kap. 
53) 

Gir politiets operasjonsledelse en fortløpende og 
døgnkontinuerlig oversikt over hendelser og oppdrag, og 
brukes for planlegging og gjennomføring av den operative 
polititjenesten i et politidistrikt. 

Lydlogg (politiregisterforskriften kap. 53) 

Automatisert og fortløpende opptak av kommunikasjon på 
telefon og annet sambandsutstyr ved politiets 
operasjonssentraler. 

Arrestjournal og opptak av lyd og bilde i 
politiarrest  
(politiregisterforskriften kap. 54) 

Oversikt over alle personer som er innsatt i politiarrest i 
henhold til bestemmelsene i straffeprosessloven, 
utlendingsloven og politiloven. Formålet med lyd- og 
bildeopptak i politiets arrest er å ivareta arrestantens liv og 
helse. 

Bekymringssamtaler (politiregisterforskriften kap. 58) 

Inneholder opplysninger i forbindelse med gjennomføring 
og oppfølging av politiets bekymringssamtaler med 
mindreårige og deres foresatte, jf. politiloven § 13. 

Grense- og territorialkontrollregisteret 
(politiregisterforskriften kap. 55) 

Inneholder opplysninger i forbindelse med politiets 
grensekontroll og utlendingskontroll på territoriet. 

Politiets utlendingsregister (politiregisterforskriften  
kap. 56) 

Benyttes av politiets utlendingsenhet for å løse deres 
oppgaver etter utlendingsloven, og for oppgaveløsningen 
ved politiets utlendingsinternat. Innsynsforespørsler som 
gjelder opplysninger i politiets utlendingsregister, rettes til 
Politiets utlendingsenhet. 

Passasjerlisteregisteret (politiregisterforskriften  
kap. 60) 

Registeret gir en oversikt over passasjeropplysninger som 
er innsamlet fra og overført fra luftfartsselskaper. 
Opplysningene behandles for å bidra til å forebygge, 
avdekke, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og 
alvorlig kriminalitet. 

Informantregisteret (politiregisterforskriften kap. 57) 

Nasjonal oversikt over politiets informanter. Begjæringer 
om innsyn i informantregisteret skal rettes til Kripos. 
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