
FORSKRIFT OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN 

(GJENNOMFØRING AV VISUMFORORDNINGEN) 

 

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 12. mars 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 

nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 10 og 

102 f, 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:  

 

§ 1-2 første ledd tredje punktum skal lyde: 

 

Utlendingen må også ha slik reise- eller sykeforsikring som nevnt i forskriftens 

§ 3-4 a annet ledd.  

 

Under mellomoverskriften ”Lovens § 10. Schengenvisum” skal ny § 3-4 lyde: 

 

§ 3-4 Visumforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 

810/2009 av 13. juli 2009) 

 

Søknad om visum skal behandles i samsvar med Europaparlaments- og 

Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen)med 

vedlegg I-XIII. Forordningen regulerer samarbeid mellom Schengenlandene om 

mottak og behandling av søknad om visum, representasjon mellom Schengenlandene 

og bruk av eksterne tjenesteytere, og opptak og registrering av biometriske kjennetegn 

i VIS mv. Forordningen fastsetter at fingeravtrykk for bruk i VIS skal opptas av 

søkere over 12 år, med de unntak som fremkommer i forordningen. Forordningen er 

inntatt som vedlegg 8 A til denne forskrift. 

 

Nåværende § 3-4 blir ny § 3-4 a.  

 

§ 3-10 oppheves.  

 

§ 3-11 annet ledd skal lyde: 

 

Utlendinger som har gyldig oppholdstillatelse som nevnt i vedlegg 13 til 

forskriften, er unntatt fra kravet om lufthavntransittvisum. Tilsvarende gjelder 

innehavere av diplomat- og tjenestepass og utlendinger som nevnt i 

visumforordningen artikkel 3 nr. 5. 

 

§ 6-30 annet ledd annet punktum skal lyde: 

 



Utlendingen må også ha slik reise- og sykeforsikring som nevnt i forskriftens § 3-

4 a annet ledd. 

 

§ 17-12 første ledd skal lyde: 

 

Senest samtidig med innlevering av søknad om visum, skal det betales et 

behandlingsgebyr som er fastsatt gjennom Schengensamarbeidet, jf. 

visumforordningen artikkel 16.  

 

Nytt vedlegg 8 A til utlendingsforskriften skal lyde: 

 

Vedlegg 8 A. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 

2009 (visumforordningen) med vedlegg I–XIII 

 

Forordningen inntas i sin helhet, jf. § 3-4:  

 

For å lese forordning (EF) nr. 810/2009 se her: (se lenke på www.lovdata.no)  

 

I vedlegg 9 gjøres følgende endring: 

 

Forordningen inntas i sin helhet, jf. § 3-4 a og § 4-1: 

 

I vedlegg 10 gjøres følgende endring: 

 

Forordningen inntas i sin helhet, jf. § 3-4 a og § 4-1: 

 

I vedlegg 11 gjøres følgende endring: 

 

Forordningen inntas i sin helhet, jf. § 3-4 a og § 4-1: 

 

Vedlegg 19 til utlendingsforskriften oppheves.  

 

II 

 

Endringene trer i kraft 5. april 2010.  


