
Søknad om Schengenvisum
Dette søknadsskjemaet er gratis.

Familiemedlemmer til EU-, EØS- eller CH-borgere skal ikke 
fylle ut felt nr. 21, 22, 30, 31 og 32 (merket med *).

Felt 1-3 skal fylles ut i samsvar med dataene i reise- 
dokumentet.. 

Bilde

1. Etternavn 2. Etternavn ved fødsel

3. Fornavn 4. Fødselsdato (dag.måned.år)

5. Fødested 6. Fødeland 7. Nåværende nasjonalitet

Nasjonalitet ved fødsel (hvis ulik) Andre nasjonaliteter

8. Kjønn
Mann Kvinne

9. Sivilstatus
Ugift Gift Registrert partnerskap

Separert Skilt Enke/enkemann

Annet

10. Foreldremyndighet (ved mindreårige) / verge 
(etternavn, fornavn, adresse, hvis ulikt fra søkerens 
(telefonnummer, e-postadresse og nasjonalitet)

11. Nasjonalt identitetsnummer (om relevant)

12. Type reisedokument
Ordinært pass Diplomatpass

Tjenestepass Offisielt pass

Spesialpass Annet reisedokument, spesifiser

13. Nummer på reisedokumentet 14. Utstedelsesdato 15. Gyldig til

16. Utstedt av (land)



17. Personopplysninger om familiemedlemmet som er
EU-, EØS- eller CH-borger, hvis aktuelt

Etternavn Fornavn

Fødselsdato (dd.mm.åååå) Nasjonalitet

Nummer på reisedokument eller ID-kort

18. Familieforhold med en EU-, EØS- eller CH-borger,
hvis aktuelt

Ektefelle Barn

Barnebarn Forsørget slektning i direkte nedstigende/oppstigende linje

Registrert partner Annet familieforhold

19. Søkers hjemmeadresse og e-postadresse Søkers telefonnummer

20. Bopel i et annet land enn det landet med
nåværende nasjonalitet

Nei
Ja. Oppholdstillatelse eller tilsvarende Nummer Gyldig til

*21. Nåværende yrke

*22. Arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon

Navnet på arbeidsgiver Adressen til arbeidsgiver

Telefonnummeret til arbeidsgiver

Navnet på utdanningsinstitusjonen Adressen til utdanningsinstitusjonen

Telefonnummeret til utdanningsinstitusjonen

23. Formålet med reisen
Turisme Forretninger

Kulturelt Besøke familie og venner

Sport Offisielt besøk

Medsinske grunner Studier

Flyplasstransitt Annet (spesifiser)



24. Ytterligere informasjon om formålet med oppholdet

25. Hoveddestinasjonsmedlemsstaten (og eventuelle 
andre destinasjonsmedlemsstater) 26. Medlemsstat for første innreise  

27. Antall forespurte innreiser
En innreise

Flere innreiser
To innreiser

Beregnet ankomstdato for det første  
tiltenkte oppholdet i Schengen-området

Beregnet dato for avreise fra Schengen- 
området etter det første planlagte oppholdet

28. Avgitt fingeravtrykk tidligere med det formål å 
søke om Schengen-visum

Nei
Ja
Dato, hvis kjent Nummeret på visumklistremerket (hvis kjent)

29.  Innreisetillatelse for det endelige 
destinasjonslandet, der det er aktuelt

Utstedt av Gyldig fra Gyldig til 

*30.  Etternavn og fornavn på den eller de inviterende 
personene i medlemsstaten(e). Hvis ikke aktuelt, navn på 
hotell(er) eller midlertidig innkvartering(er) i medlemsstaten(e)

Adresse og e-postadresse til inviterende person(er) / 
hotell(er) / midlertidig(e) innkvartering(er)

Telefonnummeret til personen som inviterer

*31. Navn og adresse til det inviterende  
  selskapet / organisasjonen

Etternavn, fornavn, adresse, telefonnummer og 
e-postadresse til kontaktperson i firma /  
organisasjon

Telefonnummer inviterende selskap



32. Kostnadene for å reise og bo under 
søkerens oppholdet blir dekket

av søkeren selv

Støttetiltak
Kontanter

Reisesjekker

Kredittkort

Forhåndsbetalt overnatting

Forhåndsbetalt transport

Annet. Spesifiser

av en sponsor (vert, selskap, organisasjon), vennligst spesifiser

referert til i felt 30 eller 31

Annen type sponsorstøtte

Støttetiltak sponsor
Kontanter

Overnatting er ordnet

Alle utgifter er dekket under oppholdet

Forhåndsbetalt transport

Andre støttetiltak fra sponsor 

Jeg er klar over at visumavgiften ikke blir refundert hvis visumet blir 
avvist. 

I tilfeller der det blir søkt om visum med flere innreiser

Jeg er klar over at jeg må ha en tilstrekkelig reisemedisinsk 
forsikring for mitt første opphold og eventuelle etterfølgende besøk i 
medlemsstatene.

Jeg er innforstått med og samtykker til følgende: Registrering av 
opplysningene som kreves i dette søknadsskjemaet, fotografering og 
eventuelt opptak av fingeravtrykk er obligatorisk for behandlingen av 
visumsøknaden, og alle personopplysninger om meg som føres på 
søknadsskjemaet, i tillegg til fingeravtrykk og fotografi, vil bli oversendt til 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene og behandles av disse med 
henblikk på å avgjøre visumsøknaden min.

Disse opplysningene samt opplysninger som gjelder beslutningen i 
forbindelse med søknaden eller en beslutning om å annullere, inndra eller 



Sted Dato

Underskriften til deg som søker eller underskriften til 
foreldremyndighet/verge (hvis aktuelt)

forlenge et visum, vil bli lagt inn og lagret i visuminformasjonssystemet 
(VIS)1 i inntil fem år; der vil de være tilgjengelige for visummyndigheter og 
de myndigheter som har kompetanse til å utføre visumkontroll på de ytre 
grenser og i medlemsstatene, samt for medlemsstatenes innvandrings- og 
asylmyndigheter slik at de kan kontrollere om vilkårene for lovlig innreise, 
besøk og opphold på medlemsstatenes territorium er oppfylt, identifisere 
personer som ikke eller ikke lenger oppfyller disse vilkårene, behandle en 
asylsøknad og fastslå hvem som har ansvaret for denne behandlingen. 
Under visse omstendigheter vil opplysningene også være tilgjengelig for 
utpekte myndigheter i medlemsstatene og for Europol med henblikk på 
forebygging, avsløring og etterforskning av terrorhandlinger og andre 
alvorlige straffbare handlinger. 

Følgende myndighet i medlemsstaten er ansvarlig for å behandle 
opplysningene: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo, 
Norge. www.udi.no 

Jeg er innforstått med at jeg i alle medlemsstater har rett til å bli underrettet 
om alle opplysninger som er registrert om meg i VIS, og om hvilken 
medlemsstat som har lagt inn opplysningene, samt at jeg kan kreve at 
uriktige opplysninger om meg blir rettet og opplysninger om meg som 
er ulovlig behandlet, blir slettet. På uttrykkelig anmodning fra meg skal 
myndigheten som behandler søknaden min, opplyse meg om hvordan jeg 
kan utøve min rett til innsyn i egne personopplysninger og få dem korrigert 
eller slettet, herunder om hvilke rettsmidler jeg har adgang til i henhold til 
nasjonal lovgivning i den berørte staten. Denne medlemsstatens nasjonale 
kontrollorgan Datatilsynet, Pb 8177 Dep, 0034 Oslo, Norge, skal behandle 
klager som gjelder vern av personopplysninger.

Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt er korrekte og fullstendige. Jeg 
er innforstått med at eventuelle uriktige opplysninger vil føre til at søknaden 
min avslås eller at et allerede innvilget visum annulleres, i tillegg till at jeg 
kan bli rettsforfulgt etter lovgivningen i medlemsstaten som behandler 
søknaden.

Jeg forplikter meg til å forlate medlemsstatenes territorium før utløpet 
av visumet dersom jeg får innvilget visum. Jeg er gjort kjent med at 
besittelse av visum bare er ett av vilkårene for innreise til medlemsstatenes 
europeiske territorium. Den kjensgjerning at jeg har fått innvilget visum, 
innebærer ikke at jeg har vil ha rett til erstatning dersom jeg ikke oppfyller 
de relevante bestemmelsene i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 562/2006 
(grenseforordningen) og derfor nektes innreise. Innreisevilkårene vil bli 
kontrollert på nytt ved innreise til medlemsstatenes europeiske territorium.

http://www.udi.no
http://www.datatilsynet.no


Kun for offisiell bruk
Fødselsdato (dag.måned.år) Visumsøknadsnummer

Søknad innlevert på/hos 
Ambassade/konsulat

Tjenesteyter

Kommersiell mellommann

Navnet på grensen Annet (sted)

Saksbehandler

Underlagsdokumenter
Reisedokument

Midler til livsopphold

Invitasjon

Reiseforsikring

Transport

Annet. Utdyp under

Visumvedtak
Avslått

Utstedt

A

C

Begrenset territoriell gyldighet

Gyldig

Fra Til

Antall innreiser
1

2

Flere
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