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1. Utstedelse av midlertidige pass (nødpass mv.) 

1.1 Gjeldende rett 

Lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) har ingen bestemmelse som regulerer 

utstedelse av midlertidig reisedokument (nødpass). Lovens betegnelse «pass» må 

forutsetningsvis forstås som ordinært pass, jf. for eksempel § 6a om innhenting av 

biometrisk personinformasjon i § 6a og § 6 tredje ledd om gyldighetstid (10 år). 

Heller ikke passforskriften inneholder særskilte bestemmelser om midlertidig 

pass/nødpass, bortsett fra § 3 tredje ledd om signatur i nødpass, § 4 annet ledd om 

fotografi og § 12 femte ledd om gyldighetstid. Disse bestemmelsene i passforskriften 

forutsetter at det også kan utstedes nødpass. Nærmere vilkår for utstedelse av nødpass 

fremgår av retningslinjer gitt av Politidirektoratet, senest i rundskriv 5. mars 2015. 

 

Nødpass utstedes når søkeren på grunn av en nært forestående reise ikke kan avvente 

utstedelse av ordinært pass. Nødpasset var opprinnelig ment som et 

hjemreisedokument, men har nå størst praktisk betydning som utreisedokument for 
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personer som ikke finner det ordinære passet når de skal dra, har glemt det, eller har 

glemt å fornye det. I 2014 ble det utstedt rundt 30 000 nødpass i Norge, og rundt 1500 

ved norske utenriksstasjoner. Nødpasset har forblitt en håndskrevet blankett med færre 

viseringssider og annen permfarge som lett skiller det fra det ordinære passet. Et 

fotografi av passøker limes inn i personaliasiden før det legges et kaldlaminat over. 

Passøker må fylle de alminnelige kravene til dokumentasjon for identitet og 

statsborgerskap, og det må ikke foreligge passhindringsgrunner. Det må foretas en 

konkret vurdering av om nødpass skal utstedes dersom søkeren tidligere har fått 

utstedt flere nødpass. I henhold til passforskriften § 12 femte ledd bør nødpass gis 

gyldighetstid for den perioden som er nødvendig for å gjennomføre reisen, dog ikke 

utover ett år. Nødpasset koster det samme som et ordinært pass. 

1.2 Departementets forslag 

Ordningen med nødpass er godt innarbeidet og bør etter departementets vurdering 

bestå – både som hjelp til hjemreise for personer som har tapt passet på reise i utlandet, 

og som hjelp til utreise for personer som skal på en nært forestående reise og ikke kan 

vente på å få et ordinært pass. Det er imidlertid problematisk at et stort antall nødpass 

med lav teknisk kvalitet er i omløp. De tekniske problemene er knyttet til to forskjellige 

aspekter. Først og fremst har dokumentet liten motstand mot forfalskning. Dessuten 

inneholder ikke nødpasset en elektronisk brikke, slik det vanlige passet gjør. Uten 

elektronisk brikke kan verken passets ekthet eller biometriske personopplysningers 

integritet kontrolleres maskinelt. Reisende med nødpass kommer for øvrig heller ikke 

inn under Norges «Visa Waiver»- avtale med USA, noe som er en betydelig uleilighet 

for de reisende det gjelder.     

 

Det dokumenterte omfanget av kriminell virksomhet som skyldes bruk av forfalskede 

nødpass i Norge er lavt, men risikoen er reell. Erfaringer fra Sverige viser at en vanlig 

kriminell modus er å skaffe seg et nødpass (på svensk «provisorisk pass») på flyplassen 

ved utreise. I utlandet selges nødpasset, og den opprinnelige innehaveren reiser hjem 

ved bruk av sitt ordinære pass. Nødpasset kan dermed brukes til ulovlig innreise i 

Schengen. Det er liten grunn til å tro at dette ikke gjør seg gjeldende også for norske 

pass. Det er derfor behov for tiltak som kan redusere risikoen for misbruk og 

manipulasjon av det store antallet nødpass som utstedes hvert år. Departementet 

foreslår en bestemmelse som innebærer at nødpass ikke kan utstedes uten at det 

ordinære, gyldige passet registreres som tapt i passregisteret. En tapsmelding i det 

sentrale passregisteret videreformidles automatisk til Schengen Information System 

(SIS) og Interpols ASF (Automatic Search Facility/Stolen and Lost Travel Documents). 
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Passet vil derfor ikke lenger være gyldig for grensepassering. En slik ordning må antas 

å gjøre det mindre attraktivt for innehaveren å omsette nødpasset.  

 

For personer som har glemt å fornye passet vil forslaget ikke innebære 

realitetsendringer, siden de uansett må skaffe seg et nytt pass. Forslaget får derfor først 

og fremst betydning for reisende som har glemt sitt gyldige pass hjemme, og derfor må 

skaffe seg et nytt pass selv om de vet hvor det gamle befinner seg. Det er samtidig i 

disse tilfellene at faren for misbruk er størst. Det bør imidlertid være mulig å gjøre 

unntak fra ordningen med obligatorisk tapsregistrering av ordinært pass i helt spesielle 

situasjoner, for eksempel der passinnehaver kan fremlegge dokumentasjon på at passet 

er innlevert til en ambassade for visering. I et slikt tilfelle vil utstedelse av nødpass i 

realiteten skje etter vilkårene for ekstrapass. Departementet finner det ikke naturlig å 

forskriftsfeste slike spesialtilfeller, og viser til at nærmere retningslinjer kan fastsettes 

av Politidirektoratet. 

 

Departementet foreslår at regelen om tapsregistrering ved utstedelse av nødpass 

forankres i en ny bestemmelse om midlertidige pass i passforskriften. En tydeligere 

regelverksforankring vil også være en god støtte for saksbehandlere ved passkontorene 

i Norge og ved utenriksstasjonene. Den foreslåtte bestemmelsen omfatter både det 

tradisjonelle håndskrevne midlertidige passet (nødpasset) og det fremtidige 

midlertidige passet med elektronisk brikke (provisorisk pass), som etter planen skal 

kunne utstedes ved enkelte lufthavner fra 2016.  

 

Forslaget om en ny bestemmelse om midlertidige pass, herunder midlertidige pass 

med elektronisk brikke, nødvendiggjør justeringer i passforskriftens bestemmelser om 

søknad, fotografi, fingeravtrykk og gyldighetstid. Begrepet «nødpass» foreslås 

gjennomgående erstattet med «midlertidig pass», og de foreslåtte endringene 

tydeliggjør forskjellen mellom midlertidige pass med og uten elektronisk brikke. For 

søknad om midlertidig pass uten elektronisk brikke (nødpass) skal det innleveres to 

fotografier, mens det for søknad om pass med elektronisk brikke (både ordinære pass 

og provisoriske pass) skal opptas biometrisk ansiktsfoto og fingeravtrykk.  

Det planlagte provisoriske passet vil være et fullverdig pass med elektronisk brikke 

som har biometriske personopplysninger. Det foreslås imidlertid samme korte 

gyldighetstid for det provisoriske passet som for nødpasset, fordi det antageligvis vil 

være andre tekniske forskjeller mellom provisorisk pass og ordinært pass som tilsier at 

det ikke bør ha lang levetid.  

 

I tillegg til disse justeringene i passforskriften foreslår departementet å forskriftsfeste 

adgangen til å utstede midlertidige pass til personer som er nektet ordinært pass etter 
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passloven § 5 om passhindringer. Det utstedes i dag nødpass som gjør det mulig å 

gjennomføre en reise også i disse tilfellene dersom sterke velferdsmessige grunner 

taler for det.  

 

Departementet vil komme tilbake til eventuelle andre endringsbehov som følge av 

Politidirektoratets pågående arbeid med nye pass.   

 

Passforskriften § 12 syvende ledd gir hjemmel for forlengelse av gyldighetstiden for 

(ordinære) laminatpass. Bestemmelsen foreslås opphevet, da det ikke lenger er gyldige 

ordinære laminatpass i omløp.  

2. Tapsregistrering for pass som er besluttet innlevert mv. 

2.1 Gjeldende rett  

Passloven § 7 angir når passmyndigheten kan kreve et pass innlevert (tilbakekalle 

pass). Dette omfatter blant annet tilfeller der vilkårene for å få utstedt pass ikke lenger 

er til stede, dersom det foreligger passhindringsgrunner, passets utseende eller innhold 

er endret, passet er skadet eller opplysningene ikke lenger svarer til innehavers 

utseende, om passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaver eller finnes i 

andres besittelse. Hvis beslutningen om innlevering ikke etterkommes, kan politiet ta 

beslag i passet med hjemmel i passloven § 7 annet ledd. Denne muligheten fordrer 

imidlertid at politiet fysisk får hånd om passet. Beslagsretten er forbeholdt politiet og 

omfatter ikke utenriksstasjonene.  

 

Passforskriften § 13 om sentralt passregister fastslår at det i tillegg til de opplysninger 

som fremgår av passloven § 8 kan registreres opplysninger om pass som er meldt tapt 

eller stjålet, beslutning om passhindring etter passloven § 5, beslutning om innlevering 

og beslag etter passloven § 7, mv. Opplysninger i passregisteret om pass som er meldt 

tapt eller stjålet overføres automatisk til SIS og Interpols databaser over tapte og stjålne 

reisedokumenter, jf. også punkt 2.2. Avlyste tapsmeldinger kan svekke kvaliteten på 

informasjonen som formidles til internasjonale databaser, og gi ulemper ved senere 

grensepassering med gjenfunnet dokument. Det fremgår blant annet derfor av 

passloven § 6 fjerde ledd at pass som er meldt tapt ikke kan tas i bruk igjen.  

2.2 Departementets forslag 

Når passmyndigheten har truffet vedtak om innlevering av pass kan det være av sentral 

betydning for vedtakets formål at passet raskest mulig blir ugyldig som reisedokument. 

Det kan for eksempel være fare for at innehaver vil reise ut av landet for å unndra seg 
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straff, og det vil i slike tilfeller ikke være i innehaverens interesse å innlevere passet 

frivillig. Tilsvarende når pass til mindreårig er tilbakekalt på grunn av manglende 

samtykke fra begge foreldrene og en av foreldrene har planer om å ta barnet med ut av 

landet. Når passinnehaver dør treffes det ikke formelt innleveringsvedtak, men passet 

bør også da raskt kunne «annulleres» som reisedokument for å hindre at andre 

benytter det til ulovlig grensepassering. Ugyldiggjøring av passet som reisedokument 

bør i disse tilfellene ikke avhenge av at politiet fysisk får hånd om det, men følge samme 

prosedyre for nasjonal og internasjonal varsling som for tapte og stjålne pass.  

Når passmyndigheten har truffet vedtak om innlevering plikter passinnehaver å 

innlevere passet umiddelbart, med mindre det er gitt oppsettende virkning. Passet skal 

derfor også umiddelbart ugyldiggjøres som reisedokument, og det er etablert en egen 

funksjonalitet i passregisteret som sikrer at det også i slike tilfeller genereres 

internasjonal melding til SIS og Interpol. Ordningen bør imidlertid få tydeligere 

forankring i regelverket og settes mer i system på passkontorene. Departementet 

foreslår derfor å presisere i passforskriften § 13 at pass som er besluttet innlevert, eller 

som er ugyldige fordi innehaveren er død, skal registreres som tapt i passregisteret.  

3. Fremleggelse av statsborgerbrev mv. ved søknad om pass 

3.1 Gjeldende rett  

Etter passloven § 1, jf. § 3, må søker være norsk statsborger og kunne godtgjøre sin 

identitet og norske statsborgerskap for å få norsk pass. Nærmere regler om 

dokumentasjon for identitet og statsborgerskap er gitt i passforskriften § 7.  

Ved innvilgelse av norsk statsborgerskap for personer som har vært utenlandsk 

statsborger utsteder Utlendingsdirektoratet (UDI) statsborgerbrev og 

statsborgervedtak. Statsborgerbrevet utleveres av politiet mot at personen fremviser 

vedtaket om statsborgerskap. Etter passforskriften § 7 femte ledd skal søker som 

tidligere har vært utenlandsk statsborger, legge frem både statsborgervedtaket og 

statsborgerbrevet ved søknad om pass. Dokumentasjonen fremlegges bare ved første 

gangs søknad om norsk pass etter at søkeren ble norsk statsborger. 

For passøkere som har bodd i utlandet i lengre tid kan det oppstå tvil om hvorvidt 

vedkommende fremdeles er norsk statsborger. Passforskriften § 7 sjette ledd åpner 

derfor for at det i tvilstilfelle kan kreves at passøkeren fremlegger en erklæring fra 

bostedslandets/oppholdslandets myndigheter om at passøkeren ikke etter søknad har 

ervervet statsborgerskap i dette landet. Hensikten er å forhindre at personer som ikke 

lenger er norske statsborgere skal få utstedt norsk pass. Det er ikke alle land som 

utsteder slike erklæringer. Dersom erklæring om at søkeren ikke har ervervet 
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statsborgerskap i bostedslandet/oppholdslandet ikke kan skaffes, kan det kreves at 

søkeren avgir en egenerklæring om at han eller hun ikke har ervervet annet lands 

statsborgerskap, jf. passforskriften § 7 sjette ledd.  

3.2 Departementets forslag 

UDI ønsker å avvikle ordningen med statsborgerbrev, da det ikke lenger er noe stort 

behov for ordningen. Statsborgerbrevet har heller ingen rettslig betydning. Det er 

statsborgervedtaket og registreringen i datasystemet for utlending- og flyktningsaker 

(DUF) og i folkeregisteret som er avgjørende for om vedkommende er norsk 

statsborger. Dersom vedkommende har statsborgerbrev, men ikke er registrert som 

norsk statsborger i folkeregisteret, vil det ikke bli utstedt pass til vedkommende. UDI 

vil for øvrig fortsatt utstede statsborgervedtak.   

Politiet ser ikke behov for statsborgerbrevet ved verifisering av søkerens identitet. 

Departementet foreslår derfor å fjerne kravet til fremleggelse av statsborgerbrev i 

passforskriften § 7. Statsborgerbrevet er et usikkert dokument, og inneholder ikke 

andre opplysninger enn statsborgervedtaket. Søker vil fortsatt måtte fremlegge 

statsborgervedtak ved første gangs søknad om pass.   

For søkere som har oppholdt seg lenge i utlandet bør det etter departementets 

vurdering være adgang til å kreve supplerende dokumentasjon på at det norske 

statsborgerskapet er i behold. Det foreslås derfor presisert i passforskriften § 7 sjette 

ledd at det kan kreves fremlagt gyldig oppholdstillatelse fra landet vedkommende 

oppholder seg i, dersom det ikke kan fremskaffes en erklæring om at søker ikke har 

ervervet statsborgerskap i bosteds-/oppholdslandet. Hvis det norske statsborgerskapet 

er i behold, skal det kunne fremlegges gyldig oppholdstillatelse så fremt oppholdet ikke 

er ulovlig.  

For søkeren vil det ikke være mer byrdefullt å fremlegge en oppholdstillatelse enn en 

erklæring om at vedkommende ikke har ervervet et annet statsborgerskap. Søker kan 

imidlertid ha dobbelt statsborgerskap, for eksempel der søker har en norsk forelder og 

en forelder fra oppholdslandet, eller har ervervet oppholdslandets statsborgerskap uten 

å ha bedt om det, for eksempel ved ekteskap. I slike tilfeller vil det ikke være mulig å 

fremlegge gyldig oppholdstillatelse. Det understrekes derfor at forslaget er ment som 

en supplerende adgang til å kreve dokumentasjon. Passmyndigheten må foreta en 

konkret vurdering av søkers situasjon.  

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslagene antas ikke å medføre økonomiske konsekvenser for passmyndigheten. 

Forslaget om at ordinært pass skal registreres som tapt ved utstedelse av nødpass kan 
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gi noe økt behov for saksbehandlingskapasitet til utstedelse av nye ordinære pass. 

Dette vil kunne avhjelpes dersom den som søker nødpass samtidig søker om nytt 

ordinært pass. For nødpassøkere som har glemt sitt gyldige pass hjemme, eller ikke 

finner det ved avreise, vil forslaget få økonomiske og administrative konsekvenser i 

form av at det må søkes om og betales for, et nytt ordinært pass. Denne ulempen for 

publikum anses ikke uforholdsmessig tyngende. Behovene for nødpass vil etter hvert 

også dempes ved innføringen av nasjonalt ID-kort med reiserett i hele EØS-området i 

løpet av 2017.  

5. Forslag til endringer i passforskriften 

I forskrift 9. desember 1999 nr. 1263 om pass (passforskriften) foreslås følgende 

endringer: 

§ 3 tredje ledd skal lyde: 

Ved søknad om midlertidig pass uten elektronisk brikke skal søkeren, under 

oppsyn av passmyndigheten, i tillegg til å signere på søknadsskjemaet, også undertegne 

i passbokens personaliaside. 

 

§ 4 første ledd og annet ledd første setning skal lyde: 

Ved søknad om pass med elektronisk brikke skal det tas bilde av søkeren ved hjelp 

av teknisk utstyr for opptak av biometri.  

Ved søknad om midlertidig pass uten elektronisk brikke skal det innleveres to 

fotografier av søkeren. 

 

§ 5 første og fjerde ledd skal lyde: 

 Ved søknad om pass med elektronisk brikke skal det avgis fingeravtrykk av to 

fingre (fortrinnsvis pekefingre) på en fingeravtrykksleser som er intergrert i 

opptaksutstyr for biometri. 

 Det skal ikke avgis fingeravtrykk ved søknad om midlertidig pass uten elektronisk 

brikke.  

 

§ 7 femte og sjette ledd skal lyde: 

Har passøkeren tidligere vært utenlandsk statsborger fremlegges 

statsborgervedtaket. Nødvendiggjør statsborgervedtaket løsning fra annet 

statsborgerskap, må det fremlegges bevis for at norsk statsborgerskap er i behold, jf. 

statsborgerloven § 26 første ledd fjerde punktum, dersom pass skal utstedes utover det 

tidspunkt norsk statsborgerskap kan tilbakekalles etter statsborgerloven § 26 første 

ledd. 
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For passøker som bor/oppholder seg i utlandet kan det i tvilstilfelle kreves at 

passøkeren fremlegger erklæring fra bostedslandets/oppholdslandets myndigheter om 

at passøkeren ikke etter søknad har ervervet statsborgerskap i dette landet. Dersom 

slik erklæring ikke kan skaffes, kan det kreves at søkeren fremlegger gyldig 

oppholdstillatelse fra oppholdslandet eller avgir en egenerklæring om at han eller hun 

ikke har ervervet annet lands statsborgerskap. 

 

Ny § 11a skal lyde:  

§ 11a. Midlertidig pass 

Midlertidig pass kan utstedes til personer som på grunn av nært forestående reise 

ikke kan avvente utstedelse av et ordinært pass.  

Midlertidig pass kan også utstedes til personer som ikke kan få ordinært pass etter 

passloven § 5 dersom det foreligger sterke velferdsgrunner.    

Ved utstedelse av midlertidig pass til personer som innehar et gyldig ordinært pass 

registreres det ordinære passet som tapt i passregisteret. Passinnehaver plikter å innlevere 

det ordinære passet til passmyndigheten straks etter at den forestående reisen er avsluttet. I 

særlige tilfeller kan det gjøres unntak etter regler fastsatt av Politidirektoratet. 

 

§ 12 femte ledd skal lyde: 

Midlertidig pass bør gis gyldighet for den perioden som er nødvendig for å 

gjennomføre reisen, dog ikke utover ett år. 

 

§ 12 syvende ledd oppheves.  

 

§ 13 skal lyde: 

 I sentralt passregister opprettet i medhold av passloven § 8 kan i tillegg til de 

opplysninger som fremgår av bestemmelsen, også registreres opplysninger om pass 

som er meldt tapt eller stjålet, beslutning om passhindring etter passloven § 5, 

beslutning om innlevering og beslag av pass etter passloven § 7, årsaken til at det ikke 

utstedes pass med fingeravtrykk etter forskriften her § 5, samt kopi av dom eller 

lignende, jf. § 10. Pass som er besluttet innlevert, eller som er ugyldige fordi innehaveren er 

død, skal registreres som tapt.  

Registreringen skal ikke omfatte flere personopplysninger enn det som er nødvendig 

for forvaltningen av passregisteret og utstedelse av pass. 

Ansatte i norsk grensekontroll, Kripos og passmyndigheten kan benytte 

opplysningene i passregisteret for passutstedelse, grensekontroll og ved innlevering og beslag 

etter passloven § 7. I tillegg kan politiet benytte registeret i de øvrige tilfeller som er nevnt i 

passloven § 8a. 
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