
 

 

Besøksvisum kan du få hvis du skal til 
Norge som turist, på familiebesøk, på et 
offentlig oppdrag eller en 
forretningsreise, et studiebesøk eller i et 
annet ærend som ikke krever 

oppholdstillatelse. 
 
Et visum til Norge og resten av Schengen-landene 

varer i maksimum 90 dager. Visumet kan i 

utgangspunktet ikke forlenges etter at du har reist inn i 

Schengen-området. Unntak er bare mulig hvis noe 

uforutsett skjer etter at du har kommet inn i Schengen-

området, og det opprinnelige visumet ble gitt for 

mindre enn 90 dager. Den totale oppholdstiden i 

Schengen-området kan uansett ikke være lengre enn 

90 dager i løpet av de siste 180 dagene. Visumet du 

får fra Norge, er gyldig for alle Schengen-land.                                                                             

 

Hvem må søke visum for å besøke Norge? 

Utgangspunktet er at alle trenger et visum for å 

besøke Norge. Unntak fra visumplikten gjøres for 

borgere fra land som har avtale om fritak. En oversikt 

over hvem som trenger visum finner du på 

www.udi.no, eller ved å henvende deg til nærmeste 

norske utenriksstasjon.  

 

Unntak fra visumplikten gjøres blant annet for:  

 Nordiske borgere 

 Utenlandske borgere med gyldig pass fra land 

som Norge har inngått avtale om visumfritak  

 Personer med gyldig norsk utlendingspass  

 Personer med gyldig norsk reisebevis for 

flyktninger  

 Personer med oppholdstillatelse i Norge og 

andre Schengen-land                                                                             

 

Hvor søker jeg om visum til Norge? 

Visumsøknaden leveres personlig ved nærmeste 

norske utenriksstasjon eller et annet lands 

utenriksstasjon som representerer Norge i ditt land.  

Hvis du søker via en norsk ambassade skal du først 

registrere søknaden din på https://selfservice.udi.no/ 

   

 

Hvis du skal levere søknaden på et annet lands 

ambassade, må du fylle ut søknadsskjemaet på papir 

og levere det inn til ambassaden.  

 

Uansett om du fyller ut søknadsskjemaet på nett eller 

papir, må du personlig levere inn dokumentasjon på 

ambassaden.    

 

De fleste visumsøknader blir behandlet på 

ambassaden. I noen tilfeller kan søknaden bli sendt til 

Norge og behandlet av Utlendingsdirektoratet.                                                                   

 

Gebyr 

Ved innlevering av søknad må du betale et gebyr. 

Gebyrsatsene finner du på www.udi.no/gebyr, eller 

ved å kontakte nærmeste norske utenriksstasjon.  

 

Hvor lang tid tar det å behandle søknad om visum  
Hvis søknaden din blir behandlet ved norsk 

utenriksstasjon, tar det normalt ca to uker før du får 

svar på søknaden. Saksbehandlingstiden avhenger av 

arbeidsmengden ved den enkelte utenriksstasjon. Spør 

om saksbehandlingstiden der du skal søke. Blir 

søknaden videresendt til Norge og 

Utlendingsdirektoratet(UDI), blir behandlingstiden 

lengre. Informasjon om saksbehandlingstider finner 

du på www.udi.no/saksbehandlingstider.  

 

Krav til dokumentasjon  

 Søknadsskjema/Følgebrev fra Søknad på nett 

 Bilde som må være godkjent for visumetikett. 

Oversikt over krav til bilde finner du på 

www.udi.no 

 Pass/gyldig reisedokument  

 Skriftlig invitasjon fra norsk referanseperson  

 Dokumentasjon på slektskap (dersom 

referansepersonen er familie)  

 Dokumentasjon på egne midler for oppholdet 

eller garantierklæring fra referansepersonen. 

Se UDIs internettsider.  

 Krav til dokumentasjon varierer fra land til 

land og kan endres. For visumpliktig 

utlending som er omfattet av EØS-avtalen 

eller EFTA-konvensjonen gjelder egne regler.  
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Visum  

Et visum er en tillatelse til å reise inn i Norge og andre Schengen-land i en begrenset periode på 
inntil 90 dager. 
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http://www.udi.no/Sentrale-tema/Visum/Hvem-trenger-visum-/
https://selfservice.udi.no/
http://www.udi.no/gebyr
http://www.udi.no/saksbehandlingstider
http://www.udi.no/Sentrale-tema/Fellessider/Krav-til-bildepassfoto/


Utlendingsdirektoratet (UDI) 

Postboks 8108 Dep. 

N-0032 Oslo 

Kontoradresse: Hausmannsgate 21 

Telefon: (+47) 23 35 15 00 

Faks: (+47) 23 35 15 15 

www.udi.no 

E-post: udi@udi.no 

 

 

Sist oppdatert: 09.10.2012 

 

Dersom du får innvilget visum  
Du må ha gyldig reise- og sykeforsikring som er 

gyldig i alle Schengen-land, og minstedekningen skal 

være 30 000 EURO. Før du kan få utlevert visumet 

må du framlegge dokumentasjon på forsikringen.  

For mer informasjon kan du kontakte den nærmeste 

norske utenriksstasjonen. Hvis du er i Norge, kan du 

kontakte politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI).  

Ønsker du å studere, arbeide eller forbli boende 

sammen med ektefelle/familie i Norge, må du søke 

Utlendingsdirektoratet om oppholdstillatelse. Les mer 

på www.udi.no. 
 

Vanlige spørsmål                                                                            
                                                                    

Trenger jeg å søke visum når jeg skal søke om 

oppholdstillatelse i Norge?  
Du kan ikke få visum til Norge/Schengen-landene 

dersom du skal bosette deg i Norge. Noen søkere kan 

imidlertid få innreisevisum (D-visum) før søknad om 

oppholdstillatelse er ferdigbehandlet. Dette gjelder 

hvis du har tenkt å oppholde deg permanent i Norge, 

og du oppfyller vilkårene for å få en oppholdstillatelse. 

Mer informasjon om dette får du fra nærmeste norske 

utenriksstasjon eller på www.udi.no.   
 

Hvordan søker jeg hvis jeg skal gifte meg i Norge?  
Dersom du har til hensikt å inngå ekteskap og forbli i 

Norge, kan du søke om inntil seks måneders 

oppholdstillatelse for å inngå ekteskap. Du må søke 

om oppholdstillatelse ved norsk utenriksstasjon i ditt 

hjemland eller i det landet der du har hatt gyldig 

oppholdstillatelse de siste seks månedene. Dersom du 

skal besøke en kjæreste og reise hjem etter besøket, 

kan du søke om besøksvisum for inntil 90 dager.  

 

 

Hva trenger jeg for å få et visum?  
Du må ha gyldig pass for å kunne reise inn i Norge. 

Passet må være gyldig i minst tre måneder utover det 

tidsrommet det gis visum for. Du må ha nok penger til 

å dekke reisen og oppholdet i Norge. Hvis du mangler 

midler, kan du bli stoppet på grensen, selv om du har 

fått visum. I enkelte tilfeller kan det holde med en 

økonomisk garanti for opphold og tilbakereise fra den 

som skal ha besøk. Garantiskjemaet må utfylles av den 

i Norge som skal ha besøk (referansepersonen), og 

stemples hos politiet. Garantiskjemaet må 

referansepersonen sende deg med skjemaets punkt 1 

og 2 ferdig utfylt. Så må du levere skjemaet sammen 

med søknaden om visum.  

 

Du må ha lovlig returadgang til hjemlandet eller annet 

land hvor du har oppholdstillatelse.  

 

Du må ha til hensikt å forlate Norge når visumet 

utløper. Dersom norske myndigheter har grunn til å tro 

at du vil bli i Norge eller Schengen utover perioden det 

er søkt visum for, vil søknaden kunne bli avslått.  

 

Du må ikke være registrert i Schengen 

Informasjonssystem (SIS) som uønsket i noen av 

Schengen-landene.  

 

Må jeg reise inn i akkurat det landet som jeg søker 

visum til?  
Nei. Du kan reise inn i hvilket som helst av Schengen-

landene når du først har fått visum, men hvis du har 

tenkt å være på besøk i et annet land enn Norge 

mesteparten av tiden, må du søke visum hos dette 

landets ambassade.  

 

 

Trenger jeg flere visum for å besøke flere land i 

Schengen?  
Nei. Det visumet du får fra Norge gjelder i hele 

Schengen.  

 

 

Kan jeg få visum for mer enn tre måneder hvis jeg 

besøker flere land?  
Nei. Du kan få visum for 90 dager eller mindre. Du må 

reise ut av Schengen før visumet ditt går ut. Dersom 

du ikke reiser ut når visumet utløper, kan det få 

konsekvenser for innreise for deg og din familie i 

framtiden.  

 

Kan jeg klage hvis jeg får avslag på søknaden?  
Ja. Klager du på avslaget som ble fattet ved 

utenriksstasjonen, sendes saken til klagebehandling i 

UDI. Klager du på avslaget som ble fattet av UDI, 

sendes saken til klagebehandling i Utlendingsnemnda 

(UNE). Behandling av klagen er gebyrfri.  

 

Vil du vite mer om visum til Norge?  
Hvis du ønsker å vite mer om visum, kan du ta kontakt 

med den norske utenriksstasjonen som er nærmest deg. 

Du kan også kontakte Opplysningstjenesten i UDI på 

tlf: 23 35 16 00 eller e-post: ots@udi.no. 
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