
 
 

 

 

SEKSJON FOR UTLENDINGSFORVALTNING, 

AVSNITT STAVANGER OG AVSNITT HAUGESUND 
 

(for english text, see below) 

 

SØKNAD OM (DOBBELT) STATSBORGERSKAP 

 

• Dersom du skal levere søknad om statsborgerskap hos utlendingsforvaltningen er det lang 

ventetid. Dette skyldes prioritering av saker som haster etter at politiet holdt stengt i 

perioden 13.3 – 19.4, samt at det er svært mange som søker dobbelt statsborgerskap i Sør-

Vest politidistrikt (ca. 2.600 personer per 26. juni). Dersom det ikke er ledig timeavtale 

ber vi om at du ikke kontakter oss om dette. Nye timeavtaler blir lagt ut uke 33/34 og 

deretter etter kapasitet. Det beregnes 20 minutter per timeavtale. Vær oppmerksom på at 

politiattesten ikke kan være eldre enn 3 måneder på leveringstidspunktet. Se mer 

informasjon om automatisering her og om fremdrift hos UDI her  

 

• Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan levere søknad om statsborgerskap hos 

passforvaltningen, men at du skal bestille time der når vedtaket er innvilget og du er 

blitt norsk statsborger. Les om dette her  

 

 

DIGITAL SØKNAD (levere søknad uten timeavtale) 

 

• Det er nå mulig å levere søknader hos politiet uten personlig fremmøte, i følge UDIs 

midlertidige retningslinjer. Dette innebærer at du ikke trenger å booke en timeavtale.  

 

• Denne søknadsmetoden gjelder ikke for søknader om norsk statsborgerskap. Disse 

søknadene følger ordinære rutiner og krever personlig fremmøte.  

 

• EU /EØS-borgere som ønsker registrering  (registreringsbevis) er heller ikke omfattet av 

denne ordningen. 

 

• Søkere som ønsker at politiet skal behandle søknaden uten at den er levert med personlig 

oppmøte, må først registrere en søknad i UDIs søknadsportal på vanlig måte og betale 

gebyret.  

Deretter sender du en e-post til sor-vest.utlending@politiet.no  

E-posten må inneholde informasjon om fullt navn, fødselsdato, type søknad og DUF 

nummer dersom søknaden er en fornyelse. Politiet oppretter saken din under forutsetning 

av at du er bosatt i Sør-Vest politidistrikt og har valgt Stavanger eller Haugesund som 

oppmøtested når du søkte. Politiet kontakter deg på e-post med instruksjoner om hvordan 

du skal laste opp vedleggene til søknaden din digitalt. 

 

 

  

 

https://www.udi.no/viktige-meldinger/informasjon-til-deg-som-fylte-ut-skjema-for-statsborgerskap-etter-5.-februar-2020/
https://www.udi.no/viktige-meldinger/informasjon-til-deg-som-fylte-ut-skjema-for-statsborgerskap-etter-5.-februar-2020/
https://www.udi.no/aktuelt/tre-ganger-sa-mange-vil-bli-norsk-statsborger/
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/06/12/enklere-rutine-for-pass-og-statsborgerskap/
mailto:sor-vest.utlending@politiet.no


 
 

 

THE POLICE DEPARTMENT FOR IMMIGRATION  

STAVANGER AND HAUGESUND 

 
 

APPLICATIONS FOR NORWEGIAN CITIZENSHIP 

 

• If you wish to submit an application for citizenship at the Immigration office, there is a 

long wait for an appointment. This is because we are now prioritizing urgent applications 

after having been closed in March and April. There are also over 2600 people who wish 

to apply for citizenship (as of 26
th

 June). More information on automatic processing  

and progress at UDI 

 

If there are no free appointments, please do not contact us about this. New appointments 

will be made available around week 33/34. We will allow 20 minutes per appointment. 

Please be aware that you must submit a police criminal record certificate which is less 

than 3 months old at your appointment. 

 

• Please note that you cannot submit a citizenship application to passport offices. You 

must book an appointment there when the decision is granted and you have become a 

Norwegian citizen. Read about it here 

 

 

DIGITAL APPLICATIONS (submitting applications without personal attendance) 

 

• It is now possible to submit online applications for residence permits digitally, without 

appearing in person at an appointment with the police. This is a temporary solution based 

on new rules from UDI and means that you do not need to book an appointment. 

 

• This does not apply to applications for Norwegian citizenship. 

 

• EU/EEA citizens who want to apply for a registration certificate (registreringsbevis) can  

not use this method. 

 

• To apply by this method, make an application as normal in the UDI Application Portal 

and pay the fee.  Then send an e-mail to the police at sor-vest.utlending@politiet.no  

 

The e-mail must include information about the applicant's full name, date of birth, the 

type of application, and DUF number if it is a renewal. The police will create the case on 

the condition that you live in the Southwestern Police District and have chosen Stavanger 

or Haugesund as the meeting point. The police will create the case in the system, and 

send you an e-mail with instructions on how to upload the documents digitally. 

 

https://www.udi.no/en/important-messages/information-for-those-who-filled-out-the-forms-for-citizenship-after-5-february-2020/
https://www.udi.no/en/latest/tre-ganger-sa-mange-vil-bli-norsk-statsborger/
https://www.politiet.no/en/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/information-regarding-todays-incident-in-oslo/2020/06/12/enklere-rutine-for-pass-og-statsborgerskap/
mailto:sor-vest.utlending@politiet.no

