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Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (luftfart) 
 
 
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17. juni 2016 med hjemmel i lov 15. mai 2008 
nr.35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 5, 6, 19, 84 
og 108, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. 
desember 2009 nr. 1582.  
 

I 
 
I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 
(utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
§ 1-1 første ledd bokstav h skal lyde: 
h) personell på utenlandsk tog, buss og lastebil i internasjonal trafikk. 
 
§ 1-1 syvende ledd skal lyde: 

Personell på luftfartøy i internasjonal trafikk har rett til opphold i Norge etter 
grenseforordningens regler om grensepassering og grensekontroll, jf. utlendingsforskriften  
§ 4-1. Personell som benytter denne retten, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse. 
 
Gjeldende syvende ledd blir åttende ledd osv.  
 
§ 1-1 siste ledd skal lyde: 

Utlendinger som nevnt i første ledd bokstav i, åttende ledd og niende ledd har 
meldeplikt til politiet i oppholdsdistriktet. Utlendinger som er unntatt fra kravet om 
oppholdstillatelse etter første ledd bokstav b eller femte ledd, skal før innreise gi skriftlig 
melding til politiet i de aktuelle distriktene. Slik melding kan også gis av arbeidsgiver, 
arrangør, reiseleder eller annen ansvarlig person. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere 
retningslinjer om gjennomføringen av meldeplikten. 
 
§ 1-11 fjerde ledd skal lyde: 

Søknaden innleveres til det politidistriktet som har det politimessige ansvaret for 
vedkommende område av kontinentalsokkelen eller via et Servicesenter for utenlandske 
arbeidstakere. Melding etter § 1-1 ellevte ledd for en utlending som er unntatt fra kravet om 
oppholdstillatelse etter § 1-1 første ledd bokstav b, skal gis til det politidistrikt som har det 
politimessige ansvaret for det aktuelle området av kontinentalsokkelen. 
 
§ 4-22 fjerde ledd skal lyde: 

Regler om meldeplikt for utlendinger som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse 
etter forskriftens kapittel 1, følger av § 1-1 ellevte ledd. 
 
§17-7 f første ledd bokstav m skal lyde: 
m) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første 
ledd eller forskriftens § 1-1 ellevte ledd og § 1-10 tredje ledd. 
 
§ 18-13 annet ledd første strekpunkt skal lyde: 

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer 
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- § 1-1 ellevte ledd 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. 
 


