SØKNAD OM PASS
LEGITIMASJON: Tidligere pass må medbringes. Er passet utgått for mer enn 3 måneder siden

må du ta med passet samt fødselsattest eller annen gyldig legitimasjon med
bilde. Utenlandske fødselsattester må legaliseres.

FOTO:

Bilde tas på ambassaden av alle over fem år. Barn under fem år må ha med
TO passbilder av god kvalitet, maks tre måneder gammelt. Ved søknad ved de
honorære konsulatene må barn under 12 år medbringe bilde.
Se www.politiet.no for kvalitetskrav til passbilde.

BETALING:

Ved ambassaden i London godtas betaling kun med bankkort. Ved søknad
til honorært konsulat må søker forhøre seg om betalingsmetode til
aktuelt konsulat. Se vår nettside for gebyrsatser.

FYLLES UT AV PASSØKER.

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER og fyll ut hele skjemaet.

ETTERNAVN:

FØDELAND:

FORNAVN:

FØDESTED:

MELLOMNAVN:

ADRESSE I UTLANDET:

FØDSELSDATO:
PERSONNUMMER:
HØYDE I CM:

HÅRFARGE:

ØYENFARGE:

TELEFONNUMMER:
E-POSTADRESSE
HAR DU HATT PASS TIDLIGERE?
JA

NEI

HAR DU ET ANNET LANDS STATSBORGERSKAP?
JA

NEI

____________________________________
DATO

HVILKET?

_______________________________________________________________
Passøkers underskrift

FYLLES UT AV UTENRIKSSTASJON
Gammelt pass
makulert av stasjonen?
Nytt pass skal

JA

Hentes ved
Ambassaden

NEI

Special
delivery

Merknader:

FYLL UT BEGGE SIDER HVIS SØKER ER MINDREÅRIG

SAMTYKKE TIL PASSØKNAD
FOR BARN OG UMYNDIGE
Foreldre må gi skriftlig samtykke til utstedelse av pass for barn under 18 år.
Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke til passøknaden.
Minst én av foreldrene må følge barnet til avtalen og fremvise gyldige pass for begge
foreldre i tillegg til barnets pass. Dersom kun en forelder møter til timen må den
andre ha signert samtykke på forhånd.
Dersom den av foreldrene som ikke møter ikke kan signere samtykke og sende ved
sitt originale pass til avtalen må vedkommende møte ved nærmeste norske
politistasjon/norske utenriksstasjon for å gi sin fullmakt til passøknaden og fremvise
sitt gyldige pass. Dette må gjøres før avtalen for passfornyelse.
Eneansvar (tildelt ved dom eller avtale) for barn må dokumenteres.

Er omsorgen overtatt av barnevernet, er det barnevernstjenesten som skal gi
skriftlig samtykke til passøknaden.
For umyndiggjorte personer må den oppnevnte verge gi skriftlig samtykke til
passutstedelse.
Samtykke gis ved å signere dette skjemaet.

SAMTYKKE
BARNETS NAVN:
FØDSELSNUMMER:

(Fødselsdato, personnr.)

HVEM MØTER MED BARNET?
BEGGE

FORELDER 1

FORELDER 2

FORELDRENES SIVILE TILSTAND

(Gift, separert, skilt, samboende, enke/enkemann)

HVEM HAR FORELDREANSVAR?
BEGGE

FORELDER 1

FORELDER 2

NAVN:

FØDSELSNUMMER:

(Fødselsdato, personnr.)

STATSBORGERSKAP:

___________________________
Dato

_______________________________________________
Signatur

____________________________________________________________

FORELDER 1

FORELDER 2
NAVN:

FØDSELSNUMMER:

(Fødselsdato, personnr.)

STATSBORGERSKAP:

___________________________
Dato

______________________________________________
Signatur

