
NORSK BORGER

 Norsk borger
Kan blant annet ha pass, Nasjonalt ID-kort
eller førerkort.

NORDISK BORGER

Nasjonalt ID-kort (Norge): 
Identitetsbevis, se lov om nasjonalt ID-kort.
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Førerkort

Førerkort:
Godkjent som identitetsbevis for norske og 
nordiske borgere på reise i Norden, gitt at 
statsborgerskap er oppgitt.

Nordisk borger
Kan blant annet ha, pass, Nasjonalt ID-kort 
eller førerkort (nordisk nasjonalitet må fremgå).

Nasjonalt ID-kort (EØS/EFTA): 
Identitetsbevis, se utlendingsforskriften vedlegg 4
for godkjente ID-kort.

TURIST

Grenseboer

Grenseboerbevis:
Er ikke et identitetsbevis, men bevis på 
oppholdsrett innen 3 mil fra 
den norsk-russiske grensen.

Grenseboerbevis

Tredjelandsborger

Tredjelandsborger med opphold
i annet Schengenland 
Skal enten ha pass eller reisedokument fra 
oppholdsland. Skal ha oppholdskort.

Grenseboer
Skal ha pass og grenseboerbevis.OPPHOLDSTILLATELSE

Arbeider / au pair

Student

Familieinnvandring

Familieinnvandring, 
student, arbeider og au pair
Skal ha pass og oppholdskort.

Oppholdskort
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Opphold i annet
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Permanent opphold

Reise
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Utlendingspass

Opphold i annet 
Schengenland
Skal enten ha pass eller reisedokument 
fra oppholdsland. Skal ha oppholdskort.

Permanent opphold
Skal ha enten pass, reisebevis for 
flyktninger eller utlendingspass 
(se opprinnelig oppholdsgrunnlag). 
Skal ha oppholdskort. 

  

 

Familiemedlem fra tredjeland 

     EØS/EFTA-borger
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Familiemedlem fra tredjeland 
EØS/EFTA-borger
Skal ha pass. Skal ha oppholdskort til 
familiemedlemmer av EØS/EFTA-borger 
(plastkort) fra tre måneder etter innreisedato. 
Kan ha oppholdskort fra familiemedlems 
EØS/EFTA-land.

EØS

EØS-borger
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Registreringsbevis

Registreringsbevis (papirdokument):
Gjelder for EØS-borgere. Det bekrefter 
at politiet har registrert personen.

Pa
ss  EØS/EFTA-borger

Skal enten ha pass eller godkjent 
nasjonalt ID-kort. Skal ha 
registreringsbevis (papirdokument) 
fra tre måneder etter innreisedato.

Flyktning
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Reisebevis for flyktninger:
Reisedokument for flyktninger. Skal gis 
til personer som har fått beskyttelse 
i Norge. 
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Flyktning
Skal enten ha reisebevis for flyktninger 
(hovedregel) eller pass (unntak). 
Skal ha oppholdskort.

Humanitært opphold

Utlendingspass:
Reisedokument som utstedes til dem som 
har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge, 
og som ikke kan skaffe pass fra hjemlandet sitt.

Utlendingspass

Oppholdskort:
Er ikke et identitetsbevis, men viser oppholdsrett 
i Schengen. Må vises sammen med pass.  

Oppholdskort
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Humanitært opphold
Skal enten ha pass (hovedregel) 
eller utlendingspass (unntak). 
Skal ha oppholdskort.

Pass:
Identitetsbevis og reisedokument som 
bekrefter statsborgerskap, og som er 
utstedt etter internasjonal standard. 

BESKYTTELSE

Asylsøker

Asylsøkerbevis

Asylsøkerbevis:
Er ikke et identitetsbevis, men viser at 
personen har en søknad om beskyttelse 
til behandling.

Asylsøker
Skal ha asylsøkerbevis. 
Gyldig 6 mnd. ID-dokumenter 
leveres PU. Kan ikke brukes som 
ID-kort eller reisedokument.

Skal ha enten/eller
Kan ha 

Skal ha

DOKUMENTER

HAR DU LEGITIMASJON?

Utlendingsforskriften vedlegg 4


