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48-timersprosedyren  
1. Innledning 

Med dette rundskrivet vil Utlendingsdirektoratet gi enkle retningslinjer for saker som inngår i 48-timersprosedyren. 

2. Bakgrunn 

48-timersprosedyren ble satt i gang den 01.01.2004 på bakgrunn av et initiativ fra Kommunal- og regionaldepar-
tementet. Initiativet kom til på bakgrunn av store ankomster i 2003 av søkere fra Østeuropa med åpenbart grunn-
løse søknader. Hensikten med å innføre 48-timersprosedyren var å virke preventivt mot store ankomster av søke-
re som både får avslag på søknaden om beskyttelse og må oppleve en unødvendig langvarig og belastende 
asylsøkerprosess, samt å forhindre de unødige belastninger som slike ankomster påfører asylsystemet. 

3. Hva er 48-timersprosedyren 

48-timersprosedyren er navnet på en av flere prosedyrer for saksbehandling av asylsaker. Den er en hurtigprose-
dyre. 

Prosedyren innebærer at personer som kommer fra land som Utlendingsdirektoratet i utgangspunktet legger til 
grunn etterlever de internasjonale menneskerettighetene på et akseptabelt nivå, får sin søknad hurtigbehandlet. 
Personer fra slike land er i utgangspunktet ikke forfulgt, og oppfyller vanligvis ikke vilkårene for å få beskyttelse 
etter utlendingslovens § 28. Søkere som kan tenkes å fylle kravene til å få beskyttelse, tas ut av 48-
timersprosedyren og overføres til en annen prosedyre. 

I 48-timersprosedyren fatter UDI vedtak og tar stilling til eventuell begjæring om utsatt iverksettelse innen 48 timer 
etter at en søknad er registrert. 

4. Hvem får sin sak behandlet etter 48-timersprosedyren 

Personer som kommer fra land UDI legger til grunn etterlever de internasjonale menneskerettighetene på et ak-
septabelt nivå, se landlisten som er vedlagt, er kandidater til å få saken sin behandlet i 48-timersprosedyren. 
Fordi UDI legger til grunn at landene fra landlisten etterlever menneskerettighetene på et akseptabelt nivå, vil ofte 
søknader om beskyttelse fra borgere av disse landene være åpenbart grunnløse. Det vil si at Utlendingsdirektora-
tet mener det er åpenbart at vilkårene etter utlendingsloven § 28 ikke er oppfylt. De aller fleste søknadene i 48-
timersprosedyren vurderes som åpenbart grunnløse. 

Hvilke land som er med i listen over 48-timersprosedyren er ikke fast. UDI følger situasjonen i de relevante lande-
ne, og kan fjerne eller legge til land fra listen dersom landinformasjonen tilsier dette. 

Enslige mindreåriges saker behandles aldri i 48-timersprosedyre. 

5. Når gis det utsatt iverksettelse av vedtaket 

I åpenbart grunnløse saker får søkeren avslag på søknaden om beskyttelse, og beslutning om utsatt iverksettelse 
tas innen 48 timer etter at søknaden om beskyttelse er registrert. Som hovedregel gir UDI nei til utsatt iverksettel-
se av vedtaket når søknaden er åpenbart grunnløs. 

Enheten som er ansvarlig for å behandle 48-timerssakene skal vurdere hvorvidt en sak regnes som åpenbart 
grunnløs eller ikke. I enkelte tilfeller kan en søknad i 48-timersprosedyren anses som ikke åpenbart grunnløs. I 

disse sakene gis det ja til utsatt iverksettelse av vedtaket. 

6. Utvisning av søkere med åpenbart grunnløse søknader 

Søkere med åpenbart grunnløse søknader skal utvises med hjemmel i utl § 66 annet ledd, bokstav b. Søkere fra 
land innen EU og EØS utvises ikke. 

7. Saker som tas ut av prosedyren 

Dersom det fremkommer opplysninger i saken som tilsier at søknaden ikke skal behandles i 48-timersprosedyren, 
skal den ansvarlige vedtaksenheten i UDI etter en konkret vurdering ta saken ut av prosedyren og overføre den til 
en annen saksbehandlingsprosedyre, vanligvis til normalsaksprosedyren. 



En søknad tas også ut av prosedyren om den kan behandles i dublinprosedyre og en uttransport til hjemlandet er 
særlig ressurskrevende. 

  

Hanne Jendal 
Avdelingsdirektør 

Kontakt: 
Asylavdelingens fagstab 

Vedlegg 1: Liste over land i 48-timersprosedyren 

 

Land i 48-timarprosedyren  
 

ALB Albania 

ARG Argentina 

AUS Australia 

AUT Østerrike 

BIH Bosnia-Hercegovina 

BLE Belgia 

BGR Bulgaria 

BRB Barbados 

CAN Canada 

CHE Sveits 

CHL Chile 

CRI Costa Rica 

CYP Kypros (gresk del) 

CZE Tsjekkia 

DEU Tyskland, forbundsrepub-
likken 

DNK Danmark 

ESP Spania 

EST Estland 

FIN Finland 

FRA Frankrike 

FRO Færøyene 

GBR Storbritannia 

GEO Georgia  

GRC Hellas 

HRV Kroatia 

HUN Ungarn 

IRL Irland 

ISL Island 

ISR Israel 

ITA Italia 

JPN Japan 

LIE Liechtenstein 

LTU Litauen 

LUX Luxembourg 

LVA Latvia 

MKD Makedonia 

MCO Monaco 

MDA Moldova 

MLT Malta 

MNE Montenegro 

MNG Mongolia 

NLD Nederland 

NZL New Zealand 

POL Polen 

PRT Portugal 

ROM Romania 

SRB Serbia 

SVK Slovakia 

SVN Slovenia 

SWE Sverige 

USA USA, de forente stater 

VAT Vatikanstaten (Pavestolen) 

XXK Kosovo (unntatt minorite-
ter fra Kosovo) 

ZAF Sør-Afrika 
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