
Biometriske systemer i utlendingsforvaltningen 

ADGANG TIL BIOMETRISK 
SØK OG SAMMENLIGNING 
 

OPPHOLDSØKNAD  

Utlendingsmyndig
heter på 
utenriksstasjonene 
eller i 
politidistriktene 

VISUMSØKNAD 
Utlendingsmyndigheter 
på utenriksstasjonene 
eller i 
politidistriktene 
(nødvisum/forlengelse
) 

GRENSEKONTROLL 
Grensekontrollmyndigheten
e 
 

UTLENDINGSKONTROLL 

Utlendingsmyndigheten
e i politidistriktene 
(utlendingsloven § 21) 

SØKNAD OM 
BESKYTTELSE (ASYL)  

Politiets 
utlendingsenhet 

Utlendingsmyndighet
ene i politidistriktene 
 

UTLENDINGSREGISTE
RET 
-ABIS- 

Hjemmel 

Utlendingsloven § 100 
første ledd b jf. 
utlendingsforskriften § 18-3 
jf. § 18-1 bokstav b og c. 

 

Verifisering og/eller 
identifisering 
-Identifisering  

 

Type biometriske data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk 

 

Applikasjon 

-NORVIS 
(utenriksstasjon) 

-DUF (politidistrikt) 

Hjemmel 
Utlendingsloven § 
100 første ledd b jf. 
utlendingsforskriften 
§ 18-3 første ledd 
bokstav a jf. § 18-1 
første ledd bokstav d 
(Schengenvisum og 
visum av 
humanitære 
grunner) og § 18-1 
første ledd bokstav e 
(innreisevisum). 

 

Verifisering 
og/eller 
identifisering 
-Identifisering  

 

Type biometriske 
data  
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk 

Hjemmel 

Utlendingsloven § 15    
tredje ledd. KAN 
søke. 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
-Verifisering  
 
Type biometriske data 
Iris, fingeravtrykk og 
ansiktsfoto  
 

Applikasjon 

-Biometra i en 
2.linje kontroll 

-GTK ikke 
tilrettelagt for søk 
mot ABIS, kun søk 
mot SIS og VIS, 
etterhvert EES 

 

Hjemmel 

Utlendingsloven §100 
jf. utlendingsforskriften 
§ 18-3 jf. § 18-1    
bokstav f og g.  

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
-Identifisering 
 
Type biometriske data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk 
 

Applikasjon 
-Biometra (på 
politistasjonen) 
-GTK ikke tilrettelagt for 
søk mot ABIS, kun søk 
mot SIS og VIS, 
etterhvert EES 

Hjemmel 

Utlendingsloven § 100 
jf. utlendingsforskriften 
§ 18-3 jf. § 18-1       annet 
ledd, bokstav a og b. 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
-Identifisering 
 
Type biometriske 
data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk 
 

Applikasjon 

-Biometra (etter 
registrering i 
DUF) 

 



 

Applikasjon 

-NORVIS 
(utenriksstasjo
n og 
politidistrikt) 
  

 

EURODAC 
(European Asylum 
Dactyloscopy 
Database) 

Per i dag ikke adgang til søk 
og sammenligning.  
 
 
 

 

Per i dag ikke adgang til 
søk og sammenligning.  
 
Forslag i Eurodac 
Recast om også å 
inkludere adgang til å 
søk og sammenligning 
ved visumsøknad. 

Hjemmel 

Ikke adgang til søk og 
sammenligning jf. 
utlendingsloven § 101 jf. 
Eurodacforordningen 
(EU) 603/2013 art. 15 
jf. art. 14 (1). Biometri 
av tredjelandsborgere 
som irregulært 
krysser yttergrensen 
og ikke søker 
beskyttelse, skal 
overføres og lagres     kun 
for etterfølgende 
sammenligning i 
tilfelle søknad om 
beskyttelse. 

 
Forslag i Eurodac Recast 
om adgang til søk og 
sammenligning av 
tredjelandsborgere som 
reddes i land fra båt (SAR-
operasjon/migrasjon).  

Hjemmel 

Kun adgang til søk og 
sammenligning mot 
personer som har søkt 
om beskyttelse, ikke 
lagring. 
Utlendingsloven § 101 
jf. 
Eurodacforordningen 
(EU) 603/2013 art. 17.  

Forslag i Eurodac 
Recast om adgang til 
lagring 

Forslag i Eurodac 
Recast om adgang til 
søk og sammenligning 
av tredjelandsborgere 
som oppholder seg 
ulovlig, og som ikke 
søker beskyttelse.  

 
Verifisering og/eller 
identifisering 

Identifisering 

Hjemmel 
Utlendingsloven § 
101 jf. 
Eurodacforordningen 
(EU) 603/2013 art. 9. 
 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Identifisering 
 
Type biometriske 
data 
Fingeravtrykk. 
 
Forslag i Eurodac 
Recast om å 
inkludere 
ansiktsfoto. 
 
Applikasjon 
-Biometra (etter 
registrering i DUF) 



 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Ikke adgang  
Type biometriske data 
Fingeravtrykk. 
  
Forslag i Eurodac 
Recast om å inkludere 
ansiktsfoto. 
 

Applikasjon 

- 

 

 

 
Type biometriske data 
Fingeravtrykk. 
 
Forslag i Eurodac 
Recast om å inkludere 
ansiktsfoto. 
 

Applikasjon 
-Biometra (på 
politistasjonen) 
 
 

VIS (Visa 
Information System) 

Hjemmel 
Ikke adgang til søk og 
sammenligning i VIS-
forordning (EU) 767/2008.  
 
Ny hjemmel i VIS Revised (EU) 
2021/1134 til søk og 
sammenligning ved 
oppholdssøknad jf. kapittel 3 
art. 22b nr.2. 
 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Identifisering 
 
Type biometriske data 
VIS Revised inkluderer 

Hjemmel 

VIS-
forordningen(EU
) 767/2008 art. 
15. Videreføres 
med endringer i 

VIS Revised (EU) 
2021/1134 art. 
15. 
 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Identifisering 
 
Type biometriske 
data 

Hjemmel 

VIS-
forordningen        
(EU) 767/2008 
art. 18 og art. 
20. Videreføres 
med endringer i 
VIS Revised 

(EU) 2021/1134 
art. 18 og art. 
20. 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering (   jf. art. 
18. 

Hjemmel 

VIS-forordningen 
(EU) 767/2008 
art. 19 og art. 
20 Videreføres 
med endringer i 

VIS Revised (EU) 
2021/1134 art. 
19 og art.20. 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering (jf.art. 
19 
Identifisering, kun for å 
sjekke eventuell tidligere 

Hjemmel 

VIS-forordningen ( 
EU) 767/2008 art. 
21 og art. 22.  

Erstattes i VIS 

Revised (EU) 
2021/1134 art. 21 
og art. 22 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 

Identifiseringssøk 

 
Type biometriske 
data 



ansiktsfoto og 
fingeravtrykk 
 

Applikasjon 
-DUF 
 

Fingeravtrykk.  

 

VIS Revised 
inkluderer ansiktsfoto 
jf. art. 15 2. (ea)  og 
fingeravtrykk jf. art. 15 
2. (e) 

 

Applikasjon 
-NORVIS 
 

Identifisering, kun for å 
sjekke eventuell tidligere 
registrering i VIS under 
annen identitet, eller om 
personen ikke lenger 
oppfyller vilkår for innreise 
eller opphold jf. art. 20. 
 
Type biometriske data 
Fingeravtrykk.  
 
VIS Revised inkluderer 
også ansiktsfoto.  
 
Applikasjon 
-GTK 
-GTK-app (kun 
verifisering for søk og 
sammenligning mot VIS 
med MRZ i visumetikett)  
-NORVIS + passkiosk for 
opptak ansiktsfoto og 
fingeravtrykk  

registrering i VIS under 
annen identitet, eller om 
personen ikke lenger 
oppfyller vilkår for innreise 
eller opphold (art 20). 
 
Type biometriske data 
Fingeravtrykk. 
 
VIS Revised inkluderer 
også ansiktsfoto. 
Fingeravtrykk primært, 
sekundært ansiktsfoto. 
Der fingeravtrykk er 
utelukket kan man søke 
og sammenligne med 
foto. Etter art. 20 kan 
ikke ansiktsfoto være 
eneste kriterium, altså 
også alfanumeriske søk.  
 
Applikasjon 
-GTK  
-GTK-app (kun 
verifisering for søk og 
sammenligning mot VIS 
med MRZ i visumetikett)  
-NORVIS + passkiosk for 
opptak ansiktsfoto og 
fingeravtrykk  

Fingeravtrykk.  
 
VIS Revised inkluderer 
også ansiktsfoto. 
Fingeravtrykk 
primært, sekundært 
ansiktsfoto. Der 
fingeravtrykk er 
utelukket kan man 
søke og sammenlignet 
med foto. Ansiktsfoto 
kan ikke være eneste 
søkekriterium, altså 
også alfanumeriske 
søk. 
 
Applikasjon 
-NORVIS + passkiosk 
(ansiktsfoto og 
fingeravtrykk) 
(identifisering) 

EES (Entry/Exit 
System) 

Hjemmel 
EES forordning (EU) 
2017/2226 art. 26 og art. 

Hjemmel 

EES forordningen 

Hjemmel 

EES forordning (EU) 

Hjemmel 

EES forordning (EU) 

Immigrasjonsmyndighe
ter har i følge art. 26 
tilgang til 



27. 
 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering art. 26 forutsatt 
treff på alfanumeriske søk. 
Identifisering art. 27, kun for 
å sjekke eventuell tidligere 
registrering i EES under 
annen identitet, eller om 
personen ikke lenger 
oppfyller vilkår for innreise 
eller opphold. 
 
Type biometriske data 
Ansiktsfoto eller 
fingeravtrykk jf. art. 26. 
Fingeravtrykk eller 
fingeravtrykk kombinert 
med ansiktsfoto jf. art. 27. 
 
Applikasjon 
-DUF 
 
 

(EU) 2017/2226 
art. 24 og art. 27. 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering art. 24. 
Identifisering art. 27, 
kun for å sjekke 
eventuell tidligere 
registrering i EES 
under annen identitet, 
eller om personen ikke 
lenger oppfyller vilkår 
for innreise eller 
opphold. 
 
Type biometriske 
data 
Fingeravtrykk eller 
fingeravtrykk 
kombinert med 
ansiktsfoto. 
 
Applikasjon 
-NORVIS  
 

2017/2226 art. 23 og 
art. 27.  

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering art. 23. 
Identifisering art. 27, kun 
for å sjekke eventuell 
tidligere registrering i EES 
under annen identitet, 
eller om personen ikke 
lenger oppfyller vilkår for 
innreise eller opphold. 
 
Type biometriske data 
Fingeravtrykk eller 
ansiktsfoto.  
 
Applikasjon 
-GTK 
 
 

2017/2226 art 26 og 
art 27.  

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering art. 26 
forutsatt treff på 
alfanumeriske søk. 
Identifisering art. 27, kun 
for å sjekke eventuell 
tidligere registrering i EES 
under annen identitet, 
eller om personen ikke 
lenger oppfyller vilkår for 
innreise eller opphold. 
 
Type biometriske data 
Ansiktsfoto eller 
fingeravtrykk art 26. 
Fingeravtrykk eller 
fingeravtrykk kombinert 
med ansiktsfoto art 27. 
 
Applikasjon 
-GTK 

sammenligning med 
biometriske data i EES. 
Myndigheter som 
behandler søknader om 
beskyttelse (asyl) 
regnes ikke som 
immigrasjonsmyndighet
er jf. definisjonen i EES-
forordningen art. 3 (4) 
og har dermed ikke 
adgang til søk og 
sammenligning av 
biometriske data i EES.  
 
Det er vurdert at 
Politiets 
utlendingsenhet får en 
begrenset adgang til 
bruk av opplysninger 
fra EES for ID-avklaring 
ved registrering. 
 

SIS (Schengen 
Information System) 

Hjemmel 
SIS loven § 12 første ledd c 
(direkte søk) og § 6 (type 
opplysninger).  

 
Verifisering og/eller 

Hjemmel 
SIS loven § 12 første 
ledd c (direkte søk) 
og § 6 (type 
opplysninger). 
 

Hjemmel 

SIS-loven § 12 første 
ledd bokstav a 
(direkte søk) og § 6 
(type opplysninger). 

 

Hjemmel 

SIS-loven § 12 første 
ledd bokstav a 
(direkte søk) og § 6 
(type opplysninger). 

 

Hjemmel 
SIS loven § 12 første 
ledd c (direkte søk) og 
§ 6 (type opplysninger). 
 
Verifisering og/eller 



identifisering 

Identifisering 

 
Type biometriske data 
Ansiktsfoto og fingeravtrykk. 
SIS AFIS er teknisk utviklet, 
men 
utlendingsmyndighetenes 
saksbehandlingssystemer 
mangler tekniske 
tilpasninger til SIS AFIS 
(01.01.22). Søk med foto er 
ikke innført som 
funksjonalitet i SIS enda 
(01.01.22). 
 
Applikasjon 
-Norvis (utenriksstasjon) 
-DUF (politidistrikt) 

Verifisering og/eller 
identifisering 

Identifisering 

 
Type biometriske 
data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk. SIS AFIS 
er teknisk utviklet, 
men 
utlendingsmyndighete
nes 
saksbehandlingssyste
mer mangler tekniske 
tilpasninger SIS AFIS 
(01.01.22). Søk med 
foto er ikke innført 
som funksjonalitet i 
SIS enda (01.01.22). 
 
Applikasjon 
-Norvis 
(utenriksstasjon og 
politidistrikt) 
 

Verifisering og/eller 
identifisering 

Identifisering 

 
Type biometriske data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk. SIS AFIS er 
teknisk utviklet, men 
grensekontrollmyndighet
enes 
saksbehandlingssystemer 
mangler tekniske 
tilpasninger til SIS AFIS 
(01.01.22). Søk med foto 
er ikke innført som 
funksjonalitet i SIS enda 
(01.01.22). 
 
Applikasjon 
-GTK 
-GTK-app 

Verifisering og/eller 
identifisering 

Identifisering 

 
Type biometriske data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk. SIS AFIS er 
teknisk utviklet, men 
grensekontrollmyndighet
enes 
saksbehandlingssystemer 
mangler tekniske 
tilpasninger til SIS AFIS 
(01.01.22). Søk med foto 
er ikke innført som 
funksjonalitet i SIS enda 
(01.01.22). 
 
Applikasjon 
-GTK 
-GTK-app 

identifisering 

Identifisering 

 
Type biometriske 
data 
Ansiktsfoto og 
fingeravtrykk. SIS AFIS 
er teknisk utviklet, men 
utlendingsmyndigheten
es 
saksbehandlingssystem
er mangler tekniske 
tilpasninger til SIS AFIS 
(01.01.22). Søk med 
foto er ikke innført som 
funksjonalitet i SIS enda 
(01.01.22). 
 
Applikasjon 
-DUF  
-ELYS II (alfanumeriske 
søk) 

PASS OG ANDRE 
REISEDOKUMENT  
(informasjon lagret i 
chip) 

Hjemmel  
Utlendingsloven § 56 jf. 
Utlendingsforskriften § 10-
2. 
 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering 

Hjemmel  
Utlendingsloven § 13 
jf. 
utlendingsforskriften 
§ 3-17 fjerde ledd.  
 
Verifisering og/eller 
identifisering 

Hjemmel  
Utlendingsloven § 15 jf. 
utlendingsforskriften § 
4-12 erstattes i ny 
grenselov § 15 og ny 
grenseforskrift § 4-3. 
Grenseforordningen 
(EU) 2016/399 art 8 nr. 

Hjemmel 

Utlendingsloven § 
21. 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 

Verifisering  

Hjemmel 

Utlendingsloven § 
93 første ledd jf. 
utlendingsloven § 
83 annet ledd jf. 
utlendingsforskrifte
n 17-7. 



 
Type biometriske data 
Det foregår ingen 
biometrisk sammenligning.  
 
Applikasjon 
Kun manuell 
sammenligning av 
ansiktsfoto i pass (i 
chip/personaliaside) mot 
person.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifisering 
 
Type biometriske 
data 
Det foregår ingen 
biometrisk 
sammenligning.  
 
Applikasjon 
Kun manuell 
sammenligning av 
ansiktsfoto i pass (i 
chip/personaliaside) 
mot person.  
 

2 (EØS/EU borgere) og 
art 8 nr. 3 
(tredjelandsborgere).  
 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering. Hvis tvil om 
identitet SKAL det 
gjennomføres ikke bare 
en manuell, men en 
biometrisk 
sammenligning mot 
data i chip. 
 
Type biometriske data 
Aktuelle biometriske data 
i pass eller annet godkjent 
reisedokumentet. 
 
Applikasjon 
Automatisert 
grensekontroll. Teknisk 
løsning sammenligner 
matematisk 
representasjon av 
ansiktsfoto 
(fingeravtrykk under 
utvikling) i nåtid med 
matematisk 
representasjon av 
ansiktsfoto og 
fingeravtrykk i chip.  

 
Type biometriske data 
Det foregår ingen 
biometrisk 
sammenligning.  
 
Applikasjon 
Kun manuell 
sammenligning av 
ansiktsfoto i pass (i 
chip/personaliaside) 
mot person.  
 

 
Verifisering og/eller 
identifisering 
Verifisering 
 
Type biometriske 
data 
Det foregår ingen 
biometrisk 
sammenligning  
 
Applikasjon 
Kun manuell 
sammenligning av 
ansiktsfoto i pass mot 
person og ansiktsbilde 
i chip mot 
personaliaside.  

 


