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Skjema for innsending av ID-dokumenter 

Alle som søker om oppholdstillatelse har plikt til å medvirke til å avklare sin identitet. Klagere som har pass må 
levere inn dette. Også andre dokumenter kan fungere som bevis for identitet. Hovedregelen er at identiteten til 
klageren må være sannsynliggjort for at oppholdstillatelse kan gis. Vi gjør en samlet vurdering av alle 
opplysninger og dokumenter som legges frem. Har du tidligere fremlagt id-dokumenter for norske 
utlendingsmyndigheter, trenger du ikke fremlegge dem på nytt. Det er ved klage på avslag på førstegangs 
søknad og i forbindelse med anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak at id-dokumenter skal sendes UNE. 

Skjemaet må skrives ut og signeres for hånd. Skjemaet skal sendes sammen med ID-dokumentene. Dersom 
flere familiemedlemmer sender inn ID-dokumenter må det fylles ut ett skjema per person.  

Skjemaet sendes til: Utlendingsnemnda, Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo

DUF-nummer: 
Navn (slik det er registrert i Norge): 
Fødselsdato (slik det er registrert i Norge): 
Fødselsnummer (hvis du har fått det i Norge) 11 siffer: 
Kryss av for hva slags sak ID-dokumentet gjelder: 

 Asyl 
 Familieinnvandring 
 Utvisning 
 Annen type sak 

Hvilket land oppholder du deg i? 
Hvis du er i Norge, skriv adressen: 
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Opplysninger om ID-dokumentet. Sender du inn flere ID-dokumenter, må feltene fylles inn for hvert 
dokument. 

Dokument 1 

Hva slags ID-dokument har du sendt oss? 
 

 Pass                                                                                            
 Nasjonalt ID-kort                         
 Fødselsattest                                
 Statsborgerbevis                          
 Vigselsattest 

 

 Førerkort 
 Dåpsattest 
 Militærbok 
 Annet 

 

Når ble dokumentet utstedt? 
Hvilken myndighet har utstedt dokumentet? 
Hvor ble dokumentet utstedt? 
Hvordan fikk du tak i dokumentet? (Møtte du personlig opp? Hvor møtte du opp?) 
 
 
 
 
Leverte du noen andre dokumenter for å få utstedt dette ID-dokumentet? I så fall, hvilke dokumenter? 
 
 
 
 
 

Dokument 2 

Hva slags ID-dokument har du sendt oss? 
 

 Pass                                                                                            
 Nasjonalt ID-kort                         
 Fødselsattest                                
 Statsborgerbevis                          
 Vigselsattest 

 

 Førerkort 
 Dåpsattest 
 Militærbok 
 Annet 

 

Når ble dokumentet utstedt? 
Hvilken myndighet har utstedt dokumentet? 
Hvor ble dokumentet utstedt? 
Hvordan fikk du tak i dokumentet? (Møtte du personlig opp? Hvor møtte du opp?) 
 
 
 
 
Leverte du noen andre dokumenter for å få utstedt dette ID-dokumentet? I så fall, hvilke dokumenter? 
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Dokument 3 

Hva slags ID-dokument har du sendt oss? 
 

 Pass                                                                                            
 Nasjonalt ID-kort                         
 Fødselsattest                                
 Statsborgerbevis                          
 Vigselsattest 

 

 Førerkort 
 Dåpsattest 
 Militærbok 
 Annet 

 

Når ble dokumentet utstedt? 
Hvilken myndighet har utstedt dokumentet? 
Hvor ble dokumentet utstedt? 
Hvordan fikk du tak i dokumentet? (Møtte du personlig opp? Hvor møtte du opp?) 
 
 
 
 
Leverte du noen andre dokumenter for å få utstedt dette ID-dokumentet? I så fall, hvilke dokumenter? 
 
 
 
 
 

Dokument 4 

Hva slags ID-dokument har du sendt oss? 
 

 Pass                                                                                            
 Nasjonalt ID-kort                         
 Fødselsattest                                
 Statsborgerbevis                          
 Vigselsattest 

 

 Førerkort 
 Dåpsattest 
 Militærbok 
 Annet 

 

Når ble dokumentet utstedt? 
Hvilken myndighet har utstedt dokumentet? 
Hvor ble dokumentet utstedt? 
Hvordan fikk du tak i dokumentet? (Møtte du personlig opp? Hvor møtte du opp?) 
 
 
 
 
Leverte du noen andre dokumenter for å få utstedt dette ID-dokumentet? I så fall, hvilke dokumenter? 
 
 
 
 
 

Sted: Dato: Underskrift: 
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