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Vedlegg 2 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny 
utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Krav 
til reisedokumenter for innreise i Norge 
 
Kravet til reisedokument for innreise til Norge, er regulert i lovens § 8, jf. Ot.prp. nr 75 
(2006-2007) og Innst. O. nr. 42 (2007-2008).  
 
Utlendingsforskriften kapittel 2 viderefører i det alt vesentligste de reglene som følger av 
utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990. Hovedinnholdet i kapittelet er en 
angivelse av hvilke reisedokumenter vi er avtalerettslig forpliktet til å godta, og hvilke vi 
ellers har valgt å godta. For øvrig delegeres det til Utlendingsdirektoratet å treffe nærmere 
beslutning om at også andre dokumenter enn de som er nevnt, skal kunne godtas. 
 
Forskriftens § 2-4 angir vilkår for å godta pass som reisedokument. Bestemmelsen inneholder 
enkelte endringer sammenlignet med utlendingsforskriften 1990. Tidligere var det krav om at 
pass måtte være utstedt i den stat søkeren har statsborgerskap. Nå kan pass også være utstedt 
ved kompetent konsulat eller ambassade. Etter utlendingsforskriften 1990 var det et krav om 
at det ikke måtte foreligge rettelser i teksten i et pass. Bestemmelsen er nå noe utvidet slik at 
det ikke må foreligge endringer i ”innhold og utseende”. I tillegg er det inntatt et nytt vilkår 
om at pass må være utstedt ved personlig fremmøte. Endelig er det inntatt et nytt ledd i 
bestemmelsen, om at Utlendingsdirektoratet kan beslutte at det skal gjøres unntak fra 
vilkårene for å godta pass som reisedokument. 
 
Forskriftens § 2-11 er en ny bestemmelse som fastsetter enkelte forhold om 
beslutningsmyndighet som i dag er gjeldende praksis. Utlendingsdirektoratet beslutter hvilke 
dokumenter som skal godkjennes som reisedokument, og beslutningene skal meldes til 
departementet, som igjen melder til rådssekretariatet i EU om at det må gjøres endring i 
reisedokumenttabellen. Tabellen er veiledende for hvilke reisedokumenter Norge, og også 
andre land, anerkjenner. Det er viktig å være oppmerksom på at tabellen ikke nødvendigvis er 
oppdatert til enhver tid. 
 
Det vises for øvrig til vedlegg 19 og forskriftens § 19-2 annet ledd bokstav a om 
innreisebetingelsene som gjelder for utlendinger omfattet av de særlige reglene etter EØS-
avtalen og EFTA-konvensjonen.  


