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Forord

 
 

Folkeregisterhåndboka har med denne utgaven gjennomgått en
vesentlig oppdatering fra tidligere versjoner. Den største endringen er at
håndboken nå finnes i et digitalt, søkbart format. Videre er kapittelinn-
delingen nå basert på lovens kapitler og bestemmelser. I tillegg kommer
noen temakapitler. Temakapitlene har berøringspunkter med flere av
lovens bestemmelser, og supplerer de øvrige kapitlene. Det materielle
innholdet er oppdatert fra siste utgivelse (9.11.2018) og innholdet er nå
i hovedsak knyttet til forståelsen av de materielle reglene og forvalt-
ningspraksis ved anvendelse av folkeregisterregelverket.

Utgaven er basert på lov om folkeregistrering av 9. desember 2016
og forskrift til folkeregisterloven av 14. juli 2017.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider med
Folkeregisteret i Skatteetaten, men boken er skrevet slik at den skal
være et nyttig oppslagsverk også for andre som har behov for informa-
sjon om folkeregisterregelverket.

Boken finnes kun i elektronisk utgave.
Vi er takknemlige for tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og

innhold. Henvendelser kan sendes til folkeregisterhandboken@skatte-
etaten.no.

Utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2021.
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Kapittel 1 Innledende
bestemmelser

§ 1-1. Folkeregisteret

§ 1-1. Folkeregisteret
Det skal være et sentralt personregister for Norge, kalt Folke-

registeret.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L27.02.1930 nr. 3 Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning

Maud Land m.m. (bilandsloven)
- L17.07.2025 nr. 11 Lov om Svalbard (svalbl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 1 (freg-

forskr.)
- F04.02.1994 nr. 111 Forskrift om register over befolkningen på

Svalbard (Forskrift om folkeregister på Svalbard)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Folkeregisteret er samfunnets sentrale register over personer som er
eller har vært bosatt i Norge, eller som har en tilknytning til Norge som
gjør at de trenger et administrativt identifikasjonsnummer her.
 
Folkeregisteret er navnet på registeret som inneholder grunndata om
personer. Folkeregisteret er, i likhet med f.eks. enhetsregisteret og
matrikkelen, en nasjonal felleskomponent som danner grunnlaget for
offentlige IT-løsninger.
 
Folkeregisterloven gjelder som et utgangspunkt i Norge. Etter svalbl. § 2
annet ledd gjelder imidlertid andre lover enn norsk privatrett og straffe-
rett kun på Svalbard når det er "særskilt er fastsatt". Videre følger det
tilsvarende av bilandsloven § 2 at andre lover enn norsk privatrett og
strafferett kun kommer til anvendelse etter beslutning av Kongen. Det
er ikke bestemt at fregl. skal gjelde for Svalbard eller de norske biland.
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Det er et eget befolkningsregister for Svalbard, se forskrift om register
over befolkningen på Svalbard.
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§ 1-2. Formål

§ 1-2. Formål
Lovens formål er å legge til rette for sikker, korrekt og effektiv

registrering av grunnleggende personopplysninger om den
enkelte, herunder hvilke personer som er bosatt i Norge. Loven
skal sikre at registreringspliktige personer tildeles et unikt iden-
tifikasjonsnummer. Loven skal bidra til at opplysningene i Folke-
registeret skal kunne brukes til myndighetsoppgaver og offentlig
forvaltning, forskning, statistikk og til å ivareta grunnleggende
samfunnsbehov.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L 27.02.1930 nr. 3 Lov om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning

Maud Land m.m. (bilandsloven)
- F04.02.1994 nr. 111 Forskrift om register over befolkningen på

Svalbard (Forskrift om folkeregister på Svalbard)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Folkeregisteret inneholder en oversikt over hvilke personer som er eller
har vært bosatt i Norge, og grunnleggende opplysninger om disse. I til-
legg registreres opplysninger om andre personer med tilknytning til
Norge, men som ikke regnes som bosatt.
 
Folkeregisteret benyttes til myndighetsutøvelse, offentlig tjenesteyting,
forskning og statistikk. Videre benyttes Folkeregisteret for å ivareta
grunnleggende samfunnsbehov og når det er nødvendig for å ivareta
borgernes lovmessige rettigheter og plikter.
 
Folkeregistermyndigheten arbeider for en sikker, korrekt og effektiv
registrering av grunnleggende personopplysninger om den enkelte.
Hvem som skal registreres i Folkeregisteret og tildeles henholdsvis fød-
selsnummer og d-nummer, reguleres i fregl. Kapittel 2 Registrerings-
pliktige personer, identifikasjonsnummer og fregforskr. kapittel 2.
Hvilke personopplysninger som registreres fremgår av fregl. Kapittel 3
Hvilke opplysninger som registreres. Hvem som skal regnes for å være
bosatt i Norge følger av fregl. Kapittel 4 Hvem som skal regnes for å
være bosatt i Norge.
 
Loven gir regler som sikrer tildeling av et unikt identifikasjonsnummer til
den enkelte registreringspliktige person. Samme identifikasjonsnummer
skal ikke kunne tildeles flere personer, og den enkelte person skal til
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enhver tid kun ha ett gjeldende fødsels- eller d-nummer. Formålet med
norsk identitetsforvaltning er at en person skal ha en unik identitet i
Norge, og kunne vise at vedkommende er rett innehaver av det fødsels-
eller d-nummer som folkeregistermyndigheten har tildelt.
 
Ansvaret for å identifisere personer og tildele identifikasjonsnummer
gjør at folkeregistermyndigheten og Folkeregisteret har en særlig rolle i
den helhetlige nasjonale identitetsforvaltningen. Norske offentlige myn-
digheter skal kunne legge en identitet registrert i Folkeregisteret til
grunn som korrekt og unik for sin saksbehandling angående enkeltper-
soner. Rett tildeling og rett forvaltning av identiteter i Folkeregisteret er
derfor grunnlaget for at borgerne, myndighetene og næringslivet kan ha
en effektiv og pålitelig samhandling.
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§ 1-3. Folkeregistermyndighet

§ 1-3. Folkeregistermyndighet
Skattekontoret er registermyndighet i første instans. Skatte-

direktoratet er sentral registermyndighet og behandlingsansvar-
lig for registeret.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 1 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Det er Skatteetaten som er ansvarlig for å føre Folkeregisteret og sørge
for at det til enhver tid er korrekt, fullstendig og oppdatert.
 
Folkeregistermyndigheten er
- skattekontoret og
- Skattedirektoratet.

Skattekontoret er folkeregistermyndighet i første instans, mens Skatte-
direktoratet er "sentral registermyndighet". I dette ligger blant annet at
Skattedirektoratet er klageinstans.
 
Skattedirektoratet er også behandlingsansvarlig for "registeret". Dette
innebærer at Skattedirektoratet har rollen som behandlingsansvarlig
etter personopplysningsloven og personvernforordningen.
 
I henhold til personvernforordningen artikkel 4 nr. 7 er behandlingsan-
svarlig den som "bestemmer formålet med behandlingen av personopp-
lysninger og hvilke midler som skal benyttes". Den behandlingsansvar-
lige har ansvar for etterlevelse av pliktene i personopplysningsloven og
personvernforordningen.
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Kapittel 2
Registreringspliktige
personer,
identifikasjonsnummer

§ 2-1. Hvem som skal registreres

§ 2-1. Hvem som skal registreres
I Folkeregisteret registreres alle personer som:

a) er eller har vært bosatt i Norge,
b) er født i Norge eller
c) har fått tildelt fødselsnummer eller d-nummer.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 2 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Bestemmelsen gir regler om hvem som skal registreres i Folkeregisteret.
Regler om hvilke opplysninger som skal registreres finnes i fregl. Kapit-
tel 3 Hvilke opplysninger som registreres. Meldeplikten for den enkelte
samt for offentlige myndigheter og virksomheter reguleres i fregl. Kapit-
tel 6 Den enkeltes meldeplikt til Folkeregisteret og Kapittel 7 Melde-
plikt for offentlige myndigheter og virksomheter.
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Første ledd
Bokstav a: er eller har vært bosatt i Norge
Etter denne bestemmelsen skal personer som er eller har vært bosatt i
Norge registreres i Folkeregisteret. Reglene om hvem som skal være
registrert bosatt i Norge finnes i fregl. Kapittel 4 Hvem som skal regnes
for å være bosatt i Norge.

Bokstav b: er født i Norge
Generelt
Fødselsregistrering
Etter denne bestemmelsen skal alle barn som blir født i Norge registre-
res i Folkeregisteret. Folkeregistermyndigheten mottar melding om fød-
sel fra helsepersonell jf. lov om helsepersonell § 35. Meldingen skal
registreres i Folkeregisteret etter en formell kontroll jf. fregl. § 8-2. Mel-
dinger fra offentlige myndigheter og virksomheter. I denne forbindelse
tildeles barnet et fødselsnummer jf. fregl. § 2-2. Identifikasjonsnummer.

Bostedsregistrering
Avhengig av foreldrenes statsborgerskap, bostedsstatus i Folkeregisteret
og eventuelt grunnlaget for opphold i Norge, kan barnet også bli regis-
trert som bosatt i Norge i forbindelse med fødselen. For eksempel blir
barn født av norske statsborgere bosatt i Norge bostedsregistrert ved
registrering av fødsel. Nedenfor vil andre typetilfeller gjennomgås.

Født i Norge og minst en av foreldrene er norsk statsborger
bosatt i Norge
Når minst en av foreldrene (mor/far/medmor) er norsk statsborger
bosatt i Norge skal barnet bostedsregistreres i Norge. Dette forutsetter
at slektskapet mellom barnet og den forelderen som er norsk statsborger
og bosatt i Norge er avklart ved registrering av fødselsmeldingen.
 
Når det gjelder hvor barnet skal registreres bosatt, er utgangspunktet at
det skal bostedsregistreres i den kommunen foreldrene var registrert
bosatt ved barnets fødsel.
 
Dersom foreldrene ikke bor sammen, skal barnet bostedsregistreres hos
mor, forutsatt at mor er norsk statsborger og bosatt i Norge. I andre til-
feller skal barnet registreres i fars/medmors bostedskommune selv om
barnet har regelmessig døgnhvile sammen med mor.

Født i Norge og ingen av foreldrene er norske statsborgere, men
minst en er bosatt i Norge med oppholdstillatelse
Det er av hensyn til barnets beste etablert forvaltningspraksis at barn
som fødes i Norge av utenlandske foreldre, blir bostedsregistrert i Norge
ved fødsel så fremt en eller begge foreldrene er bosatt i Norge. Dette
forutsetter at slektskapet mellom barnet og den forelderen som er bosatt
i Norge er avklart ved registrering av fødselsmeldingen. Selv om det for-
melt sett er et krav at disse barna skal ha egen oppholdstillatelse,
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bostedsregistreres barna sammen med foreldrene fra fødselen. Dette
forutsatt at mor (gift/ugift) eller far/medmor (gift med barnets mor) har
oppholdstillatelse.
 
Barn som er bostedsregistert uten at oppholdstillatelse er fremlagt, skal
følges opp av folkeregistermyndigheten. Har barnet i lengere tid vært
uten oppholdstillatelse og det heller ikke er fremmet søknad om sådan,
skal barnet tilbakeføres som fødselsregistrert. Folkeregistermyndigheten
annullerer barnets bostedsregistrering og barnet vil bli fødselsregistrert i
morens eller fars/medmors bostedskommune på fødselstidspunktet.

Født i Norge og ingen av foreldrene er norske statsborgere eller
er bosatt med oppholdstillatelse etter tredjelandsregelverket
Dersom ingen av foreldrene er norske statsborgere eller er bosatt med
oppholdstillatelse etter tredjelandsregelverket, vil barnet bli fødselsre-
gistrert basert på meldingen om fødsel, jf. lov om helsepersonell § 35 og
fregl. § 8-2. Meldinger fra offentlige myndigheter og virksomheter.
Dette gjelder for eksempel der begge foreldrene kun har d-nummer.
 
Det kan også gjelde situasjoner der begge foreldrene har fødselsnum-
mer, men ikke er bosatt på fødselstidspunktet. Dette kan f.eks. gjelde i
saker der foreldrene ikke har fått fornyet sin oppholdstillatelse og derfor
er registrert utflyttet.
 
Barnet skal fødselsregistreres i den kommunen det ble født dvs. det
fysiske fødestedet. For at barnet skal bli bostedsregistrert må det meldes
innflytting for barnet.

Født i Norge, foreldrene skal ikke bosettes i Norge iht. fregl.
kapittel 4 med forskrift
Er mor utenlandsk statsborger og hun i henhold til fregforskr. § 4-4-6.
Utenlandske diplomater eller § 4-4-7. Utenlandsk NATO-personell ikke
skal registreres som bosatt i Norge, skal barnet fødselsregistreres. Der-
som far/medmor er registrert som bosatt i Norge, skal barnet bostedsre-
gistreres i fars/medmors bostedskommune.

Født på Svalbard m.fl.
Reglene i fregl. § 2-1 bokstav b gjelder tilsvarende når barnet er født på
Svalbard, Jan Mayen eller de norske biland Bouvetøya, Peter Is øy og
Dronning Maud Land så fremt mor, eventuelt far/medmor, er registrert
som bosatt i en norsk kommune.
 
Som et utgangspunkt skal ingen føde på Svalbard, Jan Mayen, eller de
norske biland Bouvetøya, Peter Is øy eller Dronning Maud Land. Der-
som et barn likevel skulle bli født på et av disse stedene, plikter moren
selv å melde fødselen til Folkeregisteret, jf. fregl. § 6-4. Melding om fød-
sel og navn og bl. § 1 annet ledd. Dette henger sammen med at melde-
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plikten i denne situasjonen ikke kan ivaretas av helsepersonell etter freg-
forskr. § 7-1-1 Første ledd og lov om helsepersonell § 35.

Dødfødte og fødte som dør like etter fødselen
Uavhengig av om barnet er dødfødt eller dør like etter fødselen, får
folkeregistermyndigheten melding om fødsel så lenge barnet fødes etter
28 ukers svangerskap, jf. bl. § 1 første og tredje ledd.
 
Dødfødte barn før 28 ukers svangerskap meldes ikke til folkeregister-
myndigheten og registreres ikke i Folkeregisteret. Fødselsnummer tilde-
les ikke barn som er dødfødt etter 28 ukers svangerskap.
 
Levendefødte barn som dør like etter fødselen tildeles fødselsnummer.
Dødsfallet registreres deretter på grunnlag av melding fra lege med
meldeplikt/tingretten/lensmannen, jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bok-
stav i.

Bokstav c: har fått tildelt fødselsnummer eller d-nummer
Født i utlandet
Dersom barnet blir født mens mor midlertidig oppholder seg i utlandet
(ikke registrert som utflyttet), skal ikke barnet fødselsregistreres.
 
Barn som fødes i utlandet, skal først bostedsregistreres ved en eventuell
innflytting, jf. fregl. § 4-2. Innflytting.
 
Trenger barnet fødselsnummer for utstedelse av norsk pass, må foreld-
rene henvises til passmyndigheten som sender søknad om fødselsnum-
mer til folkeregistermyndigheten, jf. pass- og ID-kortforskriften § 2-4
tredje ledd og fregl. § 2-2 Første ledd. Se for øvrig fregforskr. A. Regis-
trering av barn og foreldreskap til barn som er født utenfor Norge -
§§ 8-4-3 – 8-4-9.
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§ 2-2. Identifikasjonsnummer

§ 2-2. Identifikasjonsnummer
Ved første gangs registrering i Folkeregisteret tildeles en per-

son som er bosatt eller født i Norge, et fødselsnummer. Fødsels-
nummer kan også tildeles norsk statsborger bosatt i utlandet. For
andre personer kan det tildeles et d-nummer etter regler fastsatt i
forskrift.

Fødselsnummeret består av elleve siffer. De seks første sifrene
er personens fødselsdato i rekkefølge to siffer for dag, to for
måned og to for år. De fem siste sifrene er individsiffer og kon-
trollsiffer. D-nummer er bygget opp på samme måte, likevel slik
at første siffer er tillagt fire.

Fødselsnummeret skal endres når fødselsdato eller kjønn end-
res, eller dersom det er besluttet i medhold av reglene i politilo-
ven kapittel II a om fiktiv identitet. Fødselsnummer kan ellers
endres når adopsjonsmyndigheten har bedt om nytt fødselsnum-
mer der det er innvilget adopsjon av spedbarn etter adopsjonslo-
ven § 14.

Det kan registreres fødselsnummer til bruk ved etablering av
dekkidentitet til politiet eller forsvarspersonell, når det er beslut-
tet av kompetent politi- eller forsvarsmyndighet.

Departementet kan gi forskrift om oppbygging av individ- og
kontrollsiffer, hvem som kan tildeles d-nummer og krav til doku-
mentasjon og saksbehandling.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 2 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Hvilke fysiske personer som kan få tildelt fødselsnummer fremgår av
fregl. § 2-2 første ledd. For å få tildelt et fødselsnummer må man enten
være bosatt, jf. fregl. § 4-1 Første ledd, født i Norge, eller være norsk
statsborger som trenger fødselsnummer i forbindelse med søknad om
norsk pass, jf. pass- og ID-kortforskriften § 2-4 annet ledd, eller nasjo-
nalt ID-kort.
 
Et fødselsnummer vil derfor kun bli tildelt som en konsekvens av at
folkeregistermyndigheten registrerer en melding om innflytting til
Norge, en melding om fødsel i Norge eller i forbindelse med søknad om
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norsk pass eller nasjonalt ID-kort. Det er ikke adgang til å tildele et fød-
selsnummer utenom disse tilfellene.
 
For personer som ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt fødselsnummer,
kan det tildeles et d-nummer jf. fregl. § 2-2 første ledd annet punktum
og fregforskr. § 2-2-3. Hvem som kan tildeles d-nummer. Det er et vil-
kår for å bli tildelt et d-nummer at man faller inn under en av gruppene
angitt i bokstav a til j i fregforskr. § 2-2-3.
 
D-nummer tildeles på grunnlag av rekvisisjon. Fregforskr. § 2-2-4
Første ledd regulerer hvem som kan rekvirere et d-nummer. Dette er
begrenset til offentlige myndigheter, offentlige virksomheter og finans-
foretak. Det er rekvirenten som må ha behov for at personen har et d-
nummer, fordi personen faller inn under en av gruppene i fregforskr.
§ 2-2-3. Hvem som kan tildeles d-nummer.
 
Hvordan et d-nummer skal rekvireres, fremgår av fregforskr. § 2-2-4
Annet ledd. Rekvisisjon skal skje på særskilt skjema fastsatt av Skatte-
direktoratet (RF-1450B).
 
Ut fra reglene i sin særlovgivning avgjør rekvirenten om personen må
møte personlig på skattekontoret for ID-kontroll, jf. fregforskr. § 2-2-5.
Tildeling av d-nummer. D-nummeret må tildeles før ID-kontroll kan
gjennomføres på et skattekontor som utfører ID-kontroll.
 
Folkeregistermyndigheten tildeler d-nummer til personen på grunnlag
av rekvisisjonen, jf. fregforskr. § 2-2-5.
 
Et d-nummer inaktiveres 5 år etter tildeling, jf. fregforskr. § 2-2-2
Tredje ledd. Alle rekvirenter har myndighet til å reaktivere et inaktivt d-
nummer, jf. fregforskr. § 2-2-4 Første ledd annet punktum. Reaktive-
ring skal skje på særskilt skjema fastsatt av Skattedirektoratet (RF
1450B). Personen kan også selv ta initiativ til en slik reaktivering ved å
møte til ID-kontroll på et skattekontor som utfører ID-kontroll.
 
Skatteetaten kan som skatte-, avgifts- og folkeregistermyndighet ha tre
ulike roller når det gjelder d-nummer:
- Rekvirent for personer som er skatte- eller avgiftspliktige til Norge,

herunder til Svalbard.
- Myndighet og kompetanse til å gjennomføre ID-kontroll på vegne av

samtlige rekvirenter.
- Tildele d-nummer når vilkårene for dette er oppfylt.
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Annet ledd
Et fødselsnummer består av elleve siffer. De seks første sifrene er per-
sonens fødselsdato i rekkefølge: to siffer for dag, to for måned og to for
år. F.eks. vil en person som er født 1. januar 1980, få fødselsdato
010180 i fødselsnummeret sitt. De neste tre sifrene er individsiffer,
mens de to siste er kontrollsiffer. Kvinner skal ha like tall og menn ulike
tall som siste individsiffer.
 
I tilfeller tilgjengelige individsiffer er svært lavt, settes registreringsdag
og -måned for melding om innflytting fra utlandet som fødselsdag og
-måned i fødselsnummeret, jf. fregforskr. § 3-3-1. Avvikende informa-
sjon om fødselsdato i identifikasjonsnummeret. Etter samme regel kan
en person få tildelingsdag og -måned for d-nummeret som fødselsdag
og -måned i d-nummeret.
 
D-nummer er bygget opp på samme måte som fødselsnummer, men det
første sifferet i et d-nummer er alltid tillagt fire. Det vil si at i d-numme-
ret til en person født 1. januar 1980 så vil de første seks sifre være
410180.
 
Se nærmere om individsifre i fødselsnummer i fregforskr. § 2-2-1. Fød-
selsnummer og d-nummer i § 2-2-2. D-nummer.
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Tredje ledd
Da fødselsnummerets tredje individsiffer angir kjønn, endres fødsels-
nummer ved endring av juridisk kjønnsstatus, jf. lov om endring av juri-
disk kjønn. Fødselsnummeret endres også dersom dette er besluttet av
Politidirektoratet i medhold av reglene i politiloven kap. IIa om fiktiv
identitet. Fiktiv identitet i fregl. § 2-2 tredje ledd må ikke forveksles med
fiktiv identitet i fregl. § 10-5. Varsling til brukere av registeret som er en
identitet som ikke eksisterer, herunder en uriktig eller ikke-eksisterende
identitet. Se § 9-3. Endring etter beslutning om fiktiv identitet.
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Fjerde ledd
Bestemmelsen hjemler fastsettelse av fødselsnummer i forbindelse med
etablering av dekkidenter til personell i politiet eller Forsvaret.
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Femte ledd
Generelt
Forskrifter er gitt i fregforskr. § 2-2-1. Fødselsnummer, § 2-2-2. D-
nummer, § 2-2-3. Hvem som kan tildeles d-nummer, § 2-2-4. Rekvire-
ring av d-nummer, § 2-2-5. Tildeling av d-nummer og § 2-2-6. Avvis-
ning om rekvisisjon om d-nummer.

§ 2-2-1. Fødselsnummer

§ 2-2-1. Fødselsnummer
Ved tildeling av fødselsnummer anvendes individsiffer slik:

a) serien 749-500 anvendes i synkende rekkefølge for personer
født 1854-1899,

b) serien 499-000 anvendes i synkende rekkefølge for personer
født 1900-1999,

c) serien 999-900 anvendes også i synkende rekkefølge for per-
soner født 1940-1999

d) serien 999-500 anvendes i synkende rekkefølge for personer
født 2000-2039
Kvinner skal ha like tall og menn ulike tall som siste individ-

siffer.

Første ledd

Annet ledd

§ 2-2-2. D-nummer

§ 2-2-2. D-nummer
Ved tildeling av d-nummer anvendes individsiffer slik:

a) serien 000-499 anvendes i synkende rekkefølge for personer
født før 1. januar 2000,

b) serien 500-999 anvendes i synkende rekkefølge for personer
født etter 1. januar 2000.
Kvinner skal ha like tall og menn ulike tall som siste individ-

siffer.
D-nummeret inaktiveres fem år etter tildeling.

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd

§ 2-2-3. Hvem som kan tildeles d-nummer

§ 2-2-3. Hvem som kan tildeles d-nummer
D-nummer kan tildeles fysisk person som ikke fyller vilkåret

for å få tildelt fødselsnummer, og som er:
a) skatte- eller avgiftspliktig til Norge, herunder til Svalbard,
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b) i forretningsforhold med norsk finansforetak som er underlagt
finansforetaksloven,

c) registreringspliktig i Foretaksregisteret, Løsøreregisteret eller
Konkursregisteret,

d) rolleinnehaver i juridisk enhet, jf. enhetsregisterloven § 5
annet ledd litra f og § 6 første ledd litra a-e og h, eller har til-
svarende rolle i utenlandsk deltakerlignet selskap (DLS) eller i
selskap som nevnt i skatteloven § 2-4 eller som utfører rap-
porteringsoppgaver på vegne av slike rolleinnehavere,

e) asylsøker eller person med gyldig oppholdstillatelse,
f) rettighetshaver i grunnboken,
g) omfattet av ordning som forvaltes av Arbeids- og velferdseta-

ten eller Helseøkonomiforvaltningen, eller som har rettighet
utledet fra slik person,

h) bosatt på Svalbard, jf. forskrift om register over befolkningen
på Svalbard § 2,

i) under autorisering som helsepersonell,
j) utenlandsk ambassadepersonell eller utenlandske borgere i

internasjonale organisasjoner og mellomstatlige konvensjons-
organer med sete i Norge som er tilmeldt til og akseptert av
Utenriksdepartementet i medhold av utlendingsforskriften
§ 1-4 og § 1-5.

Første ledd
Se omtale av bestemmelsen under fregl. § 2-2 Første ledd.

§ 2-2-4. Rekvirering av d-nummer

§ 2-2-4. Rekvirering av d-nummer
D-nummer rekvireres av offentlig myndighet eller virksomhet

samt finansforetak som har behov for d-nummer for personer
som kommer inn under § 2-2-3. Vedkommende rekvirent har
myndighet til å reaktivere et inaktivt d-nummer.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjon og reaktivering
skje på særskilt skjema fastsatt av Skattedirektoratet. Vedlagt
skjema må følge bekreftet kopi av pass eller tilsvarende. Legiti-
masjonen skal være utstyrt med fotografi av personen og inne-
holde opplysning om:
a) fullt navn,
b) fødselsdato,
c) kjønn og
d) statsborgerskap.

I tillegg kan det gis opplysning om adresse i hjemlandet og om
oppholds-/kontaktadresse i Norge.

Kravet til innsending av bekreftet kopi av legitimasjonsdoku-
ment gjelder ikke når Arbeids- og velferdsetaten, Helseøkonomi-
forvaltningen eller Utlendingsforvaltningen bekrefter på rekvisi-
sjonen at legitimasjonsdokument som nevnt i foregående ledd,
ikke er tilgjengelig for personen.
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Skattedirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet
til legitimering og fra kravet til innsending av legitimasjon.

Generelt
Se omtale av bestemmelsen under fregl. § 2-2 Første ledd.

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd

Fjerde ledd

§ 2-2-5. Tildeling av d-nummer

§ 2-2-5. Tildeling av d-nummer
D-nummer tildeles av skattekontoret på grunnlag av rekvisi-

sjon. Rekvirenten avgjør om vedkommende personlig skal møte
på skattekontoret for identitetskontroll.

Første ledd
Se omtale av bestemmelsen under fregl. § 2-2 Første ledd.

§ 2-2-6. Avvisning om rekvisisjon om d-nummer

§ 2-2-6. Avvisning av rekvisisjon om d-nummer
Dersom kravene til dokumentasjon ikke er oppfylt eller tilde-

lingsmyndigheten finner at vilkårene i § 2-2-3 for tildeling av d-
nummer ikke foreligger, skal rekvisisjonen avslås i skriftlig
beslutning.

Første ledd
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Kapittel 3 Hvilke
opplysninger som
registreres

§ 3-1. Hvilke opplysninger som
kan registreres

§ 3-1. Hvilke opplysninger som kan registreres
Til hvert enkelt fødselsnummer eller d-nummer kan følgende

opplysninger registreres:
a) navn
b) fødselsdato
c) kjønn
d) adresser
e) elektronisk kontaktinformasjon
f) kontaktopplysninger for dødsbo
g) fødested
h) statsborgerskap
i) foreldre
j) ektefelle eller registrert partner
k) sivilstand
l) barn
m) foreldreansvar
n) adopsjon
o) familienummer
p) tilknytning til Sametingets valgmanntall
q) samiske språk
r) vergemål
s) stadfestet fremtidsfullmakt
t) oppholdsstatus
u) utenlandsk identifikasjonsnummer
v) utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
w) registreringsstatus
x) dødsdato

I tilknytning til den enkelte opplysning kan det registreres
merknader. Historiske opplysninger kan bevares i registeret.
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Departementet kan i forskrift gi regler om hvilke underkate-
gorier og tilleggsopplysninger som kan registreres til den enkelte
opplysning.

Rettskilder
- L17.06.2016 nr. 46 Lov om endring av juridisk kjønn
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L15.05.2008 nr. 35 Lov om utlendingers adgang til riket og deres

opphold her (utlendl.)
- L26.03.2010 nr. 9 Lov om vergemål (vml.)
- L10.06.2005 nr. 51 Lov om norsk statsborgerskap (statsbrl.)
- L07.06.2002 nr. 19 Lov om personnavn (navneloven)
- L12.06.1987 nr. 56 Lov om Sametinget og andre samiske rettsfor-

hold (sameloven)
- L08.04.1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre (bl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 3 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Generelt
Bestemmelsen inneholder informasjon om hvilke hovedopplysninger
som kan registreres i tilknytning til et fødselsnummer eller et d-num-
mer. Bestemmelsen er en "kan"- bestemmelse, da ikke alle opplysnings-
typer er relevante for alle personer. Tilhørende forskriftsbestemmelse
angir hvilke underkategorier og tilleggsopplysninger som kan registreres
til den enkelte hovedopplysning. Nedenfor er det gitt utfyllende infor-
masjon om enkelte av opplysningene som kan registreres.

Bokstav a) navn

Fregforskr. § 3-1-1 a) Navn
- Navn med originale skrifttegn før translitterering til det

norske alfabet

Generelt
Reglene om navn finnes i lov om personnavn av 7. juni 2002 nr. 19.
Det vises til Justisdepartementets rundskriv om navneloven fra 2002.
Loven gjelder for "alle som i Folkeregisteret er registrert som bosatt her
i riket og har til hensikt å bli boende her varig".

Samiske navn - skrivemåten
Justisdepartementet har uttalt at samiske navn skrevet i overensstemmelse
med den nye samiske rettskriving bør godtas. Det må imidlertid presiseres
at en person bare kan være registrert med én skriveform i Folkeregisteret
og at denne formen må brukes i offisielle sammenhenger.
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Dersom det oppstår tvil i en sak om skriveformen av et navn er i overens-
stemmelse med den nye rettskrivningsformen, kan saken forelegges Giel-
lagáldu – Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk til uttalelse.

Prefikser – registrering
I feltet for fullstendig navn skal prefiksene van, von, de, du, el, al, del,
le, o.a. som en hovedregel skrives bak mellomnavnet hvis personen har
mellomnavn, ellers bak fornavnet. Unntak gjøres dersom vedkommende
ber om at prefikset skrives foran etternavnet.
 
Det skotske Mac eller Mc skal stå foran og i ett med etternavnet. Det
irske O’ skal stå foran etternavnet.
 
Feltet for forkortet navn vil fylles ut for personer som har prefikser i
navnet. Prefikset plasseres da foran etternavnet.

Diakritiske tegn
Folkeregisteret støtter de fleste tegn, slik at personnavn kan registreres med
korrekt diakritisk tegn. Følgende tegn kan registreres i Folkeregisteret:
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZÆØÅÁÀÄÇČĐÉÈÊÎÏÑŊÓÒÔÖŠŦÙÜŽáàäçčđéèêîïñŋóòôöšŧ
ùüž-’'*.
 
Skrivemåten på norske adresser må samsvare med skrivemåten i matrik-
kelen. Ettersom antall tegn i matrikkelen er noe færre enn i Folkeregis-
teret, må skrivemåten forenkles i enkelte tilfeller. Ved registrering av
utenlandske adresser tillates alle tegn som kan betegnes som latinske.

Translittererte offisielle navn
Det er gitt regler i fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav a om adgangen
til å registrere opprinnelig navn der dette er aktuelt i tillegg til det trans-
littererte offisielle navn.

Lange personnavn
Det er bestemt i fregforskr. § 3-1-1 Annet ledd at folkeregistermyndig-
heten kan forkorte navn som er for lange til bruk i maskinelle utskrifter.

Bokstav b) fødselsdato
Det er i utgangspunktet kun personens faktiske fødselsdato som registre-
res i Folkeregisteret. Fødselsdato er en del av vedkommendes formelle
identitet som blir etablert med tildeling av navn, fødselsdato og nasjonali-
tet. Fastsettelse av fødselsdato reguleres av fregl. § 3-3 Første ledd og
Annet ledd første til tredje punktum. Endring av registrert fødselsdato
reguleres av fregforskr. § 9-2-1. Endring av identitetsopplysninger.
Avvikende informasjon om fødselsdato i identifikasjonsnummeret (fød-
selsnummer eller d-nummer) reguleres av fregforskr. § 3-2-1. Grunnla-
get for registrert identitet og fregl. § 3-3 Annet ledd siste punktum.
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Bokstav c) kjønn

Fregforskr. § 3-1-1 c) Kjønn
- Mann
- Kvinne

 
Det er personens juridiske kjønn som registreres i Folkeregisteret. Reg-
lene om endring av juridisk kjønn følger av lov om endring av juridisk
kjønn av 17. juni 2016 nr. 46.
 
Kjønn registreres kun i to kategorier, kvinne eller mann, jf. fregforskr.
§ 3-1-1 første ledd bokstav c. I enkelte land benyttes også et tredje
kjønn, men dette vil ikke kunne registreres i Folkeregisteret.
 
I tillegg fremgår kjønn indirekte av personnummeret; tredje siffer i per-
sonnummeret er partall for kvinner og oddetall for menn. Dette innebæ-
rer at personer som bytter kjønn også må få fastsatt nytt fødselsnum-
mer.
 
Søknad om endring av juridisk kjønn behandles av skattekontoret, jf. lov
om endring av juridisk kjønn § 5. Vedtaket kan påklages til statsforvalte-
ren.

Bokstav d) adresser

Fregforskr. § 3-1-1 d) Adresser
Nåværende adresse:
- Flytte- og registreringsdato
- Kommunenummer
- Postnummer
- Adressekode/gårdsnummer
- Adressenavn
- Adressetilleggsnavn
- Adressenummer/bruksnummer
- Bokstav/festenummer
- Undernummer
- Bruksenhetsnummer
- Kretser
- Bruksenhetstype
Adressetype:
- Bostedsadresse
- Tilleggsadresse
- Postadresse
- Oppholds-/kontaktadresse
- Delt bosted etter barnelova § 36
Innflytting fra land/sted
Utflytting til land/sted
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Folkeregistreringen i Norge er basert på en grunnleggende forutsetning
om at hver bosatt person har én registrert bostedsadresse. Bakgrunnen
er at denne adressen benyttes i en rekke sammenhenger, blant annet for
kommunal planlegging, valgmanntall, skattemanntall, demografisk
forskning og befolkningsstatistikk. Den nærmere reguleringen av hvilke
adressetyper som skal kunne registreres (i tillegg til bostedsadresse)
reguleres i fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav d.
 
Bestemmelsen gir adgang til å registrere flere forskjellige adressetyper,
som f.eks.:
- Bostedsadresse - adressen som man er registrert bosatt på.
- Postadresse - adressen som man får tilsendt fysisk post til fra offent-

lige myndigheter og enkelte andre brukere av Folkeregisteret. Dette
er en frivillig opplysning basert på melding fra vedkommende.

- Postadresse utland - eventuell postadresse i utlandet.
- Oppholds-/kontaktadresse - adresse hvor man oppholder seg og van-

ligvis kan kontaktes.

 
Det er frivillig å registrere adresse for personer med d-nummer, jf. freg-
forskr. § 2-2-4 Annet ledd siste pkt. Det er mulig å registrere de tre siste
adressetypene.
 
Bestemmelsen gir adgang til å registrere "delt bosted" etter bl. § 36, som
er synonymt med og også omtales som "delt fast bosted". Etter samlivs-
brudd kan foreldrene avtale hvilken bostedsordning de skal ha for barna
sine; fast bosted hos den ene eller delt (fast) bosted.
 
Barnet kan kun ha én bostedsadresse registrert i Folkeregisteret. Avtale
om delt bosted må derfor registreres i Folkeregisteret for at eventuelle
flyttemeldinger for barnet blir korrekt behandlet med hensyn til signa-
turkrav. Videre vil barnets bostedsadresse og opplysningen om delt
bosted gjenspeile barnets faktiske bostedsforhold. For ytterligere infor-
masjon om delt bosted, se Familie.
 
Det kan også registreres merknad om blant annet spesifisert registre-
ringstype til adressen, jf. fregl. § 3-1 Annet ledd. De aktuelle spesifiserte
registreringstypene er:
- Utenriks
- Militær
- Svalbard
- Klientadresse
- Ukjent bosted
- Sperret adresse, strengt fortrolig
- Sperret adresse, fortrolig
- Pendler
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Bokstav e) elektronisk kontaktinformasjon
Som elektronisk kontaktinformasjon regnes e-postadresse og mobilnum-
mer. Dette registreres i Kontakt- og reservasjonsregisteret, jf. eForvalt-
ningsforskriften kapittel 7, og opplysningene er tilgjengelige derfra for
de som oppfyller kravene etter eForvaltningsforskriften § 29. Mobil-
nummer vises i Folkeregisteret. E-postadresser vises pr. i dag ikke.

Bokstav f) kontaktopplysninger for dødsbo
Tingretten sender automatisk informasjon om hvem som er mottaker av
original skifteattest, slik at denne person blir registrert som kontaktper-
son for boet i Folkeregisteret. I hovedsak fremgår da attestmottakers
navn og adresse som kontaktinformasjon.

Bokstav g) fødested

Fregforskr. § 3-1-1 g) Fødested
- Sykehus/fødestue
- Kommune
- Land

 
I Folkeregisteret kan det registreres flere opplysninger om fødested.
Dette omfatter fødested, som f.eks. sykehus/fødestue, og fødekom-
mune/-land, jf. fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav g.
 
Opplysningen i Folkeregisteret om hvor en person er født er statisk.
Dette bygger på et prinsipp om at opplysningen skal gjenspeile det som
gjaldt på fødselstidspunktet, og det som fremgår av den originale fød-
selsattesten. Dette innebærer at om en kommune endrer navn eller opp-
hører som følge av kommunesammenslåing, skal ikke opplysningen om
hvor vedkommende er født endres i Folkeregisteret. Det samme gjelder
endring av navn på nasjonalstater. Videre skal fødeland angis historisk
korrekt, f.eks. skal en person født i Russland i 1980 ha Sovjetunionen
som fødeland.
 
Dersom en person har fått registrert feil opplysning om fødested i
Folkeregisteret, har man etter folkeregisterloven og personopplysnings-
loven krav på å få rettet dette. Dersom en person ønsker å få rettet et
historisk korrekt navn på fødested/-land/-kommune til nåværende navn
på stedet/landet/kommunen, regnes imidlertid ikke dette som en feil
vedkommende har krav på å få rettet.
 
I tilfeller hvor fødested er registrert etter opplysninger fra UDI, kan
UDI senere endre opplysningen ved å sende en korrigert melding til
Folkeregisteret, jf. fregforskr. § 9-2-1 Første ledd.
 
For utfyllende informasjon om vilkår for retting, se fregl. Kapittel 9
Saksbehandlingsregler, fregl. § 9-2. Retting av feil i registeret og fregfor-
skr. § 9-2-1. Endring av identitetsopplysninger.
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For personer født i Norge registreres fødested i dag i utgangspunktet
med den kommune og det sykehus eller den fødeklinikk hvor personen
er født. Personer født i Norge før 1960 vil i mange tilfeller ha fødested
eller fødekommune angitt som morens bostedskommune ved barnets
fødsel. For personer født i utlandet registreres landet og eventuelt føde-
stedet hvis det er deklarert i anledning innflyttingsmeldingen. Hvis
fødestedet ikke opplyses i anledning innflytting og det heller ikke på et
senere tidspunkt fremlegges dokumentasjon for fødestedet, blir opplys-
ning om fødested stående blankt (fødeland vil alltid fremgå).

Bokstav h) statsborgerskap
Reglene om norsk statsborgerskap finnes i lov om norsk statsborgerskap
av 10. juni 2005 nr. 51. For utfyllende informasjon om vilkår og regist-
reringsgrunnlag, se temakapittel Statsborgerskap.
 
Det kan registreres gyldige statsborgerskap for stater anerkjent av
kongeriket Norge. Videre kan det registreres flere statsborgerskap der-
som personen har dobbelt statsborgerskap.

Bokstav i) foreldre
I Folkeregisteret registreres rettslig foreldreskap. Dette reguleres av
barnelova, adopsjonsloven og forskrift om fastsetjing av medmorskap.
For utfyllende informasjon om vilkår og registreringsgrunnlag etter
norsk rett, se temakapittel Familie.

Bokstav j) ektefelle eller registrert partner
Opplysning om ektefelle eller registrert partner er betinget av registre-
ring av sivilstand i bestemmelsens Bokstav k) sivilstand. For utfyllende
informasjon om vilkår og registreringsgrunnlag, se temakapittel Sivil-
stand.
 
På enkelte utenlandske vigselsmeldinger er kun alder oppgitt, mens
andre mangler opplysninger om fødselsdag og -måned. I disse tilfellene
kan det registreres en fingert fødselsdato:
 
Alder er oppgitt: 0101 + antatt eller oppgitt fødselsår
 
Hverken fødselsdag/-måned/-år eller alder er oppgitt: 0101 + samme
fødselsår som ektefellen

Bokstav k) sivilstand

Fregforskr. § 3-1-1 k) Sivilstand
- Uoppgitt
- Ugift
- Gift
- Enke/enkemann
- Skilt
- Separert
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- Registrert partner
- Separert partner
- Skilt partner
- Gjenlevende partner

 
For utfyllende informasjon om vilkår og registreringsgrunnlag, se tema-
kapittel Sivilstand. Fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav k lister opp de
ulike kategoriene av sivilstand som kan registreres i Folkeregisteret.
 
Det kan også registreres merknad om blant annet sted, myndighet og
dato for sivilstand, jf. fregl. § 3-1 Annet ledd. Partnerskapsloven ble
opphevet da ekteskapsloven ble endret til også å gjelde likekjønnede
ekteskap, og det kan derfor ikke lenger inngås partnerskap i Norge.

Bokstav l) barn
Opplysning om barn reguleres på tilsvarende måte som foreldreskap (se
Bokstav i) foreldre), jf. barnelova, adopsjonsloven og forskrift om fast-
setjing av medmorskap.

Bokstav m) foreldreansvar

Fregforskr. § 3-1-1 m) Foreldreansvar
- Delt
- Mor
- Far
- Medmor
- Andre
Dato for endring av foreldreansvar

 
Reglene om norsk foreldreansvar finnes i lov av 8. april 1981 om barn
og foreldre (bl.). For utfyllende informasjon om vilkår og registrerings-
grunnlag, se temakapittel Familie. Fregforskr. § 3-1-1 første ledd bok-
stav m lister opp kategoriene av foreldreansvar som kan registreres i
Folkeregisteret.
 
Dersom andre har foreldreansvar, slik som fosterforeldre eller barne-
vernsnemnd, kan navn og fødselsnummer, organisasjonsnummer og
eventuelt myndighetens navn registreres.
 
Det kan også registreres dato for endring av foreldreansvar og føres
merknad om hjemmel (kilde), dvs. avtale eller dom. Historiske opplys-
ninger om foreldreansvar bevares som historikk i registeret, jf. fregl. §
3-1 Annet ledd.
 
Foreligger det ikke opplysninger eller tilstrekkelig dokumentasjon om
foreldreansvar, anses det som ukjent.
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Bokstav n) adopsjon
Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten som sender melding om
innenlands adopsjon og utenlandsadopsjon, jf. fregforskr. § 7-1-1 første
ledd Bokstav a, og registreringen i Folkeregisteret skjer på grunnlag av
disse meldingene, jf. fregl. § 8-2. Se § 8-2. Meldinger fra offentlige myn-
digheter og virksomheter.
 
For utfyllende informasjon om vilkår og registreringsgrunnlag, se tema-
kapittel Familie.

Bokstav o) familienummer

Fregforskr. § 3-1-1 o) Familienummer
Dato
Personkode som viser hvilken relasjon personen har til

familienummeret:
1 = Referanseperson
2 = Kvinnen hos ektefeller av ulikt kjønn; yngste person hos

partnere og ektefeller av samme kjønn
3 = Barn som bor sammen med foreldre

 
Fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav o har nærmere regler om hva
som kan registreres.

Bokstav p) tilknytning til Sametingets valgmanntall
Bestemmelsen gir adgang til å registrere at en person er innført i same-
manntallet. Selve godkjenningen av nye velgere i samemanntallet foretas
av Sametinget som så sender melding til folkeregistermyndigheten, se
lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold § 2-6. Registrering i
Folkeregisteret gjøres på grunnlag av disse meldingene.

Bokstav q) samiske språk

Fregforskr. § 3-1-1 q) Samiske språk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk

 
Fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav q gir adgang til å registrere de tre
aktuelle samiske språkene lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk i Folke-
registeret. Registreringen er basert på frivillig egeninnmelding til folke-
registermyndigheten fra den enkelte borger.

Bokstav r) vergemål

Fregforskr. § 3-1-1 r) Vergemål og representantordningen
Omfang av oppdraget
Tidsrom
Verges navn
Representant for enslig mindreårig asylsøker
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Reglene om vergemål finnes i lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9.
Reglene om representantordningen følger av utlendl. kapittel 11 A.
 
Iht. fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav r kan det registreres opplys-
ninger om omfanget av oppdraget, tidsrom, vergens navn og represen-
tant for enslig mindreårig asylsøker. For utfyllende informasjon om vil-
kår og registreringsgrunnlag, se temakapittel Vergemål.

Bokstav s) stadfestet fremtidsfullmakt
Bestemmelsen gir adgang til å registrere fremtidsfullmakter som er regu-
lert av vergemålsloven. Fremtidsfullmakt er definert i vml. § 78. For
utfyllende informasjon se temakapittel Vergemål.

Bokstav t) oppholdsstatus
Bestemmelsen gir adgang til å registrere status for lovlig opphold i
Norge i tråd med det som følger av reglene i utlendingsloven.

Bokstav u) utenlandsk identifikasjonsnummer

Fregforskr. § 3-1-1 u) Utenlandsk identifikasjonsnummer
Opplysninger om utenlandsk legitimasjonsdokument

 
Bestemmelsen gir adgang til å registrere forskjellige typer av utenlandsk
identifikasjonsnummer. Dette kan f.eks. være nasjonalt ID-nummer,
Tax Identification Number og Social Security Identification Number.
Iht. fregforskr. § 3-1-1 første ledd bokstav u kan det registreres opplys-
ninger om utenlandsk legitimasjonsdokument som f.eks. passnummer.

Bokstav v) utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
Bestemmelsen gir adgang til å registrere utlendingsmyndighetenes iden-
tifikasjonsnummer som omtales som DUF-nummer. Nummeret tildeles
alle som søker om beskyttelse eller opphold i Norge.

Bokstav w) registreringsstatus

Fregforskr. § 3-1-1 w) Registreringsstatus
-Bosatt
-Midlertidig (for d-nummer)
-Utflyttet
-Forsvunnet
-Død
-Opphørt
-Fødselsregistrert
-Inaktiv (for d-nummer)
-Ikke bosatt

 
Kategoriene av registreringsstatus er gitt i fregforskr. § 3-1-1 første ledd
bokstav w.
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For eksempel benyttes registreringsstatus forsvunnet når vilkårene i
fregforskr. § 5-1-11 Annet ledd er oppfylt. En konsekvens av denne
registreringen er at personen ikke lenger vil komme med i skatte- eller
valgmanntallet.
 
Får folkeregistermyndigheten senere kjennskap til at personen er kom-
met tilbake til kommunen, flyttet til annen kommune, er utvandret eller
er død, skal personen tilbakeføres som vanlig bosatt i kommunen igjen.
 
Informasjon om statuskodene er tilgjengelig her.

Bokstav x) dødsdato
Det er personens faktiske dødsdato som registreres i Folkeregisteret.
Dødsdato registreres i tråd med det som er fastsatt i melding om døds-
fall, se fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav i.
 
Registrering av dødsfall som har skjedd i utenfor Norge reguleres av
fregforskr. kapittel 8 D. Registrering av dødsfall som har skjedd utenfor
Norge - §§ 8-4-16 – 8-4-18.
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Annet ledd
Første punktum gir hjemmel til å registrere merknader til den enkelte
opplysning. Det vil kunne være for eksempel kilde til opplysningene,
fra-/til- dato, registreringsdato, saksreferanse osv. Annet punktum fast-
slår at historiske opplysninger kan bevares i registeret.
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Tredje ledd
Generelt
Bestemmelsen gir hjemmel til å gi forskrift om hvilke underkategorier og
tilleggsopplysninger som kan registreres i tilknytning til den enkelte
opplysning. Slike regler er gitt i fregforskr. § 3-1-1. Registrering av
underkategorier og tilleggsopplysninger. Underkategorier vil omfatte for
eksempel de forskjellige formene for sivilstand (ugift, gift, enke, skilt
osv.), hvilke forskjellige samiske språk som kan registreres mv. Tilleggs-
opplysninger vil for eksempel kunne være kobling til fødselsnummer på
et d-nummer som er utgått.
 
De enkelte bokstaver i fregforskr. § 3-1-1 er omtalt under den aktuelle
bokstav i fregl. § 3-1 Første ledd.
 
I tillegg er det gitt forskrift om tidligere manuelt førte registre i fregfor-
skr. § 3-1-2. Tidligere førte registre.

§ 3-1-1. Registrering av underkategorier og tilleggsopplysninger

§ 3-1-1. Registrering av underkategorier og tilleggsopplysninger
I tilknytning til den enkelte opplysning som etter folkeregister-

loven § 3-1 kan registreres for hvert enkelt fødselsnummer eller
d-nummer, kan følgende opplysninger registreres:
a) Navn

– Navn med originale skrifttegn før translitterering til det
norske alfabet

c) Kjønn:
– Mann
– Kvinne

d) Adresser:
Nåværende adresse:

– Flytte- og registreringsdato
– Kommunenummer
– Postnummer
– Adressekode/gårdsnummer
– Adressenavn
– Adressetilleggsnavn
– Adressenummer/bruksnummer
– Bokstav/festenummer
– Undernummer
– Bruksenhetsnummer
– Kretser
– Bruksenhetstype

Adressetype:
– Bostedsadresse
– Tilleggsadresse
– Postadresse
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– Oppholds-/kontaktadresse
– Delt bosted etter barnelova § 36
Innflytting fra land/sted
Utflytting til land/sted

g) Fødested
– Sykehus/fødestue
– Kommune
– Land

k) Sivilstand:
– Uoppgitt
– Ugift
– Gift
– Enke/enkemann
– Skilt
– Separert
– Registrert partner
– Separert partner
– Skilt partner
– Gjenlevende partner

m) Foreldreansvar:
– Delt
– Mor
– Far
– Medmor
– Andre

Dato for endring av foreldreansvar
o) Familienummer:

Dato
Personkode som viser hvilken relasjon personen har til fami-
lienummeret:
1 = Referanseperson
2 = Kvinnen hos ektefeller av ulikt kjønn; yngste person hos
partnere og ektefeller av samme kjønn
3 = Barn som bor sammen med foreldre

q) Samiske språk:
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk

r) Vergemål og representantordningen:
Omfang av oppdraget
Tidsrom
Verges navn
Representant for enslig mindreårig asylsøker

 

u) Utenlandsk identifikasjonsnummer
Opplysninger om utenlandsk legitimasjonsdokument

w) Registreringsstatus:
– Bosatt
– Midlertidig (for d-nummer)
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– Utflyttet
– Forsvunnet
– Død
– Opphørt
– Fødselsregistrert
– Inaktiv (for d-nummer)
– Ikke bosatt
Personnavn som er for langt til bruk ved maskinelle utskrifter,

kan forkortes av registermyndigheten.

Første ledd
De ulike bokstavene i fregforskr. § 3-1-1 første ledd er omtalt under den
aktuelle bokstav i fregl. § 3-1 Første ledd.

Annet ledd

§ 3-1-2. Tidligere førte registre

§ 3-1-2. Tidligere førte registre
For de personer det i henhold til § 4 - § 6 i tidligere forskrift

26. november 1979 nr. 9 om føringen og ordningen av folkeregist-
rene ble opprettet manuelt førte kort for, skal opplysningene som
ble registrert i henhold til dagjeldende regler, være ordnet i:
a) hovedregister over alle personer som fortsatt er bosatt i kom-

munen, fødselsregisterførte og dødfødte,
b) avgangsregister over personer som er forsvunnet, utvandret

eller døde,
c) navneregister over personer som har vært registrert bosatt

eller er blitt fødselsregisterført i kommunen før føring med
elektroniske hjelpemidler ble tatt i bruk.

Første ledd
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§ 3-2. Grunnlaget for registrert
identitet

§ 3-2. Grunnlaget for registrert identitet
Til hvert fødselsnummer eller d-nummer kan det registreres

opplysning om på hvilket grunnlag vedkommendes identitet er
registrert. Det registreres om identiteten er unik, kontrollert eller
ikke kontrollert.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 3 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Folkeregisteret tildeler fødsels- og d-nummer med det formål å identifi-
sere personer som har en tilknytning til Norge. Hovedformålet med
identitetsforvaltningen i Folkeregisteret er å øke tryggheten på at per-
soner som er registrert i Folkeregisteret er reelle personer, og at den
enkelte person kun er registrert med én identitet i form av et fødsels-
eller d-nummer.
 
For å sikre høy kvalitet på opplysningene i Folkeregisteret skal det syn-
liggjøres på hvilket grunnlag en identitet er kontrollert. Dette kan bidra
til en mer helhetlig identitetsforvaltning, og vil også kunne redusere pro-
blemet med falske og uriktige identiteter.
 
Brukerne av Folkeregisteret må selv foreta en risikovurdering av de
registrerte opplysninger opp mot den tjenesten de tilbyr og fastsette
hvilke krav til sikkerhet for identitetskontroll som skal foreligge.
 
Generelt består en registrert identitet av tre elementer: identitetsgrunn-
lagsstatus, dokumentasjon på identitet og utenlandsk identitetsnummer
der dette er dokumentert. Dokumentasjon på identitet reguleres av freg-
forskr. § 3-2-1. Grunnlaget for registrert identitet. Utenlandsk identi-
tetsnummer omtales under fregforskr. § 3-1-1 første ledd Bokstav u)
utenlandsk identifikasjonsnummer. Identitetsgrunnlagsstatus vil omtales
i det følgende.
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Første ledd
Generelt
Bestemmelsen regulerer identitetsgrunnlaget som kan registreres med
følgende kategorier:
- unik
- kontrollert
- ikke-kontrollert

Graderingene behøver ikke være gjensidig utelukkende. En identitet kan
være både unik og ikke-kontrollert, og unik og kontrollert. Imidlertid
kan ikke identiteten være både kontrollert og ikke-kontrollert, da disse
to statuser er gjensidig utelukkende.

Unik identitet
Unik identitet skal innebære at det foreligger biometriske data om per-
sonen og at disse er kontrollert for unikhet.
 
I dag er det ikke mulig å kontrollere for unikhet fordi det ikke finnes
et nasjonalt biometriregister. Selve biometrien skal uansett ikke lagres i
Folkeregisteret. Det er foreløpig ikke avgjort når kategorien «unik» vil bli
iverksatt.

Kontrollert identitet
Kontrollert identitet skal innebære at identiteten er "kontrollert ved per-
sonlig fremmøte for Skatteetaten eller utlendingsmyndigheten" og god-
kjent ID-kontroll, dvs. en identitets- og legitimasjonskontroll ved bruk
av tekniske og taktiske metoder, jf. fregforskr. § 3-2-1. Grunnlaget for
registrert identitet

Ikke-kontrollert identitet
Generelt
Dersom personens identitet verken er unik eller kontrollert, skal den
registreres som ikke-kontrollert. For barn født på norsk sykehus/fødekli-
nikk registreres det ikke ID-grunnlag.

Identitetsgrunnlag for personer med d-nummer
For de personer som pr. 1.10.2017 er tildelt identifikasjonsnummer, er
det kun d-numre som er tildelt identitetsgrunnlag:
- tildelt d-nummer med ID-kontroll JA: konvertert til kontrollert
- tildelt d-nummer med ID-kontroll NEI: konvertert til ikke-kontrollert

Etter 1.10.2017 tildeles alle d-nummer som "ikke-kontrollerte". Dersom
personen møter personlig på et skattekontor og undergår en godkjent
ID-kontroll, oppgraderes statusen til "kontrollert". Den enkelte rekvi-
rent av d-nummer kan stille krav om at personen skal møte til ID-kon-
troll på et skattekontor, jf. fregforskr. § 2-2-5. Tildeling av d-nummer.
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Identitetsgrunnlag for personer med fødselsnummer
Ved innflytting til Norge kreves det at innflytter kan registreres som
"kontrollert", før meldingen kan registres, jf. fregl. § 6-2. Melding om
innflytting og fregforskr. § 6-5-4. Unntak fra meldeplikt til skattekonto-
ret ved innflytting.
 
For personer med fødselsnummer, vil etablering av identitetsgrunnlag
skje når vedkommende registreres i Folkeregisteret som innflyttet. Dette
gjelder kun innflyttinger som er registrert fra og med 1.10.2017. De
som pr. 30.9.2017 var tildelt fødselsnummer, vil derfor ikke være regis-
trert med identitetsgrunnlag.

Utlevering av informasjon om identitetsgrunnlag
Til brukerne av Folkeregisteret 
Opplysninger om identitetsgrunnlag er ikke taushetsbelagte. Brukerne
av Folkeregisteret har rett til å vite grunnlaget for registrert identitet.
Poenget med identitetsgrunnlag er at brukerne skal få informasjon som
gjør dem i stand til selv å bestemme hvilke evt. ytterligere undersøkelser
av personens identitet som er nødvendige. Historiske opplysninger knyt-
tet til grunnlag for registrert identitet vil være tilgjengelig i Folkeregis-
teret.

Til borgerne
Det er fri tilgang til informasjon om identitetsgrunnlaget. Folkeregis-
teret opplyser om hvilket identitetsgrunnlag en navngitt/identifiserbar
person har.
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Annet ledd
Generelt
Det er gitt forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.

§ 3-2-1. Grunnlaget for registrert identitet

§ 3-2-1. Grunnlaget for registrert identitet
Dersom personens identitet er kontrollert ved personlig frem-

møte for Skatteetaten eller utlendingsmyndighetene med frem-
visning av pass eller tilsvarende, registreres identiteten som
"kontrollert". Dersom vilkårene for å registrere en persons iden-
titet som "kontrollert" ikke er oppfylt, registreres identiteten som
"ikke-kontrollert".

Første ledd
Bestemmelsen regulerer hvilke organer/virksomheter som kan utføre en
kontroll som fører til at identitetsgrunnlaget settes til kontrollert.
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§ 3-3. Registrering av fødselsdato

§ 3-3. Registrering av fødselsdato
For personer som fødes i Norge, registreres fødselsdato på

grunnlag av fødselsmeldingen gitt i medhold av barnelova § 1.
For personer som flytter til Norge og ikke tidligere har vært

registrert i Folkeregisteret, registreres fødselsdatoen på grunnlag
av vedkommendes pass eller tilsvarende legitimasjonsdokument.
For personer som trenger oppholdstillatelse, registreres fødsels-
dato på grunnlag av det som er registrert hos eller i vedtak av
utlendingsmyndighetene. For personer som omfattes av direktiv
2004/38/EF om EØS-borgere og deres familiemedlemmers rett til
å bevege og oppholde seg fritt på medlemsstatenes område, regis-
treres fødselsdato på grunnlag av det som er registrert i utlen-
dingsmyndighetenes datasystem eller i registreringsbevis utstedt
av utlendingsmyndighetene. Dette gjelder ikke hvis antall tilgjen-
gelige personnumre for den aktuelle fødselsdato er svært lavt.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 3 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Fødselsdatoen fastsettes på grunnlag av fødselsmeldingen fra lege eller
jordmor som var til stede under fødselen. Ved fødsel uten at lege eller
jordmor var til stede, fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av fødselsmel-
ding fra kvinnen som fødte barnet.
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Annet ledd
Har vedkommende tidligere ikke vært registrert som bosatt i Norge,
fastsettes fødselsdatoen på grunnlag av vedkommendes pass dersom
vedkommende ikke trenger oppholdstillatelse. Dette omfatter statsbor-
gere i de øvrige nordiske land og personer som har oppholdsrett etter
EØS-regelverket, sml. utlendl. kapittel 13.
 
Trenger vedkommende oppholdstillatelse, fastsettes fødselsdatoen på
grunnlag av det som er registrert i utlendingsmyndighetenes register
eller i Schengen-standardisert oppholdskort. Når kun fødselsår er opp-
gitt i utlendingsmyndighetenes register, kan personens egen opplysning
om fødselsdag og -måned legges til grunn for registrering i Folkeregis-
teret, med mindre denne fremstår som fingert, typisk 1. januar og
1. juli. Det må foreligge en skriftlig bekreftelse fra personen. Dersom
personen ikke har noen formening om datoen, skal registreringsdag og -
måned for innflytting benyttes.
 
Hvis antall tilgjengelige personnumre for den aktuelle fødselsdato er
svært lavt, kan det ikke tildeles fødselsnummer eller d-nummer korre-
sponderende med den registrerte fødselsdato. Avvikende informasjon
om fødselsdato i identifikasjonsnummeret reguleres av fregforskr.
§ 3-3-1. Avvikende informasjon om fødselsdato i identifikasjonsnumme-
ret. Deklarert faktisk fødselsdato registreres uansett i Folkeregisteret, se
fregl. § 3-1 første ledd Bokstav b) fødselsdato.
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Tredje ledd
Generelt
Det er gitt forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.

§ 3-3-1. Avvikende informasjon om fødselsdato i
identifikasjonsnummeret

§ 3-3-1. Avvikende informasjon om fødselsdato i identifika-
sjonsnummeret

Hvis antall tilgjengelige individsiffer er svært lavt, settes fød-
selsdag og –måned til den registreringsdag og –måned d-nummer
eller fødselsnummer blir tildelt i Folkeregisteret.

Første ledd
Bestemmelsen regulerer avvikende fødselsdato i identifikasjonsnumme-
ret, og ikke personens faktiske fødselsdato som kan registreres som egen
opplysning, se fregl. § 3-1 første ledd Bokstav b) fødselsdato. Registre-
ringsdag og –måned benyttes som fødselsdato i identifikasjonsnumme-
ret der antall tilgjengelige personnumre på den oppgitte fødselsdato er
svært lavt.
 
Bakgrunnen for regelen er at gjeldende identifikasjonsnummersystem er
bygd opp slik at det skal angi fødselsdato, og at nummerseriene for fød-
selsnummer og d-nummer har et begrenset antall personnumre (de fem
siste siffer i fødselsnummeret) for hver enkelt fødselsdato.
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Kapittel 4 Hvem som skal
regnes for å være bosatt i
Norge

§ 4-1. Hovedregel om å være
bosatt i Norge

§ 4-1. Hovedregel om å være bosatt i Norge
En person som oppholder seg lovlig i en norsk kommune i

minst seks måneder, registreres som bosatt i Norge, med mindre
annet følger av bestemmelsene i eller i medhold av dette kapittel.

Personer som oppholder seg lovlig i norsk kommune på
grunnlag av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse i henhold
til utlendingsloven § 5 tredje ledd, jf. utlendingsforskriften
§§ 1-4 og 1-5, regnes ikke som bosatt i Norge.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L15.05.2008 nr. 35 Lov om utlendingers adgang til riket og deres

opphold her (utlendl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 4 (freg-

forskr.)
- F15.10.2009 nr. 1286 Forskrift om utlendingers adgang til riket og

deres opphold her (utlendingsforskriften)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Bestemmelsen gir materielle regler om når en person skal anses bosatt i
Norge. Kommer man frem til at personen skal regnes som bosatt i
Norge, må det på grunnlag av reglene i fregl. Kapittel 5 Bosted og evt.
fregforskr. kapittel 5 tas stilling til i hvilken kommune vedkommende
skal regnes som bosatt.
 
Meldeplikten er regulert i fregl. Kapittel 6 Den enkeltes meldeplikt til
Folkeregisteret.
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Nærmere regler om innflytting til Norge er gitt i fregl. § 4-2. Innflytting,
og utflytting i fregl. § 4-3. Utflytting.
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Første ledd
Hovedregelen i § 4-1 første ledd er at personer som oppholder seg lovlig
i en eller flere norske kommuner i minst seks måneder, skal regnes som
bosatt i Norge. Påfølgende opphold i flere norske kommuner skal derfor
regnes sammen. Nærmere om kravet til lovlig opphold, se Kravet om
lovlig opphold.
 
Det gjelder særlige regler for om/når norske sjøfolk, personer på
Svalbard mv., norske diplomater og militære, utenlandske diplomater
og NATO-personell, studenter og personer som soner i norske fengsler
skal regnes som bosatt i Norge. Regler om dette er gitt i fregforskr.
§§ 4-4-1 – 4-4-9, jf. fregl. § 4-4. Bestemmelsene er omtalt under fregl.
§§ 4-2 og 4-3. Se fregforskr. § 4-4-1. Personer med oppholdstillatelse,
§ 4-4-2. Sjøfolk, § 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan Mayen og kontinen-
talsokkelen, § 4-4-4. Norske diplomater, § 4-4-5. Norske militære,
§ 4-4-6. Utenlandske diplomater, § 4-4-7. Utenlandsk NATO-personell,
§ 4-4-8. Studenter og § 4-4-9. Fengsel mv..
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Annet ledd
I henhold til utlendl. § 5 kan det gjøres unntak fra kravet om oppholds-
tillatelse for utlendinger tilknyttet diplomatiske eller lønnede konsulære
representasjoner i riket, deres ektefeller eller samboere og forsørgede
barn. Det samme gjelder ansatte i mellomstatlige organisasjoner, opp-
dragstakere for mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer
og personlig ansatte hos utenlandske representanter. Slike regler er gitt i
utlendingsforskriften §§ 1-4 og § 1-5. Personer som faller inn under
disse bestemmelsene skal ikke anses som bosatt i Norge.
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§ 4-2. Innflytting

§ 4-2. Innflytting
En person som flytter til en norsk kommune, registreres som

bosatt når han eller hun har lovlig opphold i norsk kommune og
har til hensikt å bli her i minst seks måneder. Opphold av minst
seks måneders varighet regnes som bosetting, selv om oppholdet
er midlertidig.

En person som tar opphold i en norsk kommune på grunn av
inntektsgivende aktivitet, og som dokumenterer pendling fra
bolig i et annet land innenfor EØS, kan unntas registrering som
bosatt i Norge. Ved avgjørelsen av om en person fyller vilkårene
for pendling, gjelder bestemmelsene for pendlere tilsvarende.

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende når en person
som flytter til Norge, oppholder seg skiftevis på den norske konti-
nentalsokkelen og i en norsk kommune.

En person som trenger oppholdstillatelse, kan ikke registreres
som bosatt før det er innvilget oppholdstillatelse på minimum
seks måneder.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L17.07.1992 nr. 100 Lov om barneverntjenester (bvl.)
- L15.05.2008 nr. 35 Lov om utlendingers adgang til riket og deres

opphold her (utlendl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 4 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Bestemmelsen gir regler om når en person skal anses innflyttet til
Norge.
 
Om plikten til å melde flytting til Norge, se § 6-2. Melding om innflyt-
ting. Om hvor man skal være registrert bosatt i Norge, se Kapittel 5
Bosted.
 
I skattelovgivningen har man bestemmelser om innflytting i skatteloven
§ 2-1 annet ledd, men denne har et annet materielt innhold. Det er
Skatteetaten som forvalter begge regelverkene.
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Første ledd
Generelt
Det er to alternative vilkår for bostedsregistrering i Norge:
1. "Hensikt å bli her i minst seks måneder" (varig bosetting) (første

punktum), eller
2. Faktisk opphold av minst seks måneders varighet, selv om oppholdet

er midlertidig" (annet punktum)

For begge alternativer er det et vilkår at personen har lovlig opphold i
norsk kommune. Se Kravet om lovlig opphold.
 
Det er gitt spesialbestemmelser i forskrift for personer med oppholdstil-
latelse etter spesielle hjemler i utlendingsloven og utlendingsforskriften.
Se fregforskr. § 4-4-1. Personer med oppholdstillatelse, § 4-4-6. Uten-
landske diplomater, § 4-4-7. Utenlandsk NATO-personell og § 4-4-9.
Fengsel mv.
 
Første ledd omhandler også innflytting til Norge fra annet nordisk land.
Norden regnes som ett folkeregistreringsområde, og etter art. 3 i over-
enskomsten om internordisk flytting avgjøres spørsmålet om vedkom-
mende skal regnes bosatt i Norge etter norsk lovgivning. Dette betyr at
innflytting fra et annet nordisk land behandles på samme måte som en
innflytting fra ikke-nordiske land.

Kravet om lovlig opphold
Nordiske statsborgere
Nordiske statsborgere har lovlig opphold i Norge i kraft av sitt statsbor-
gerskap.

Oppholdsrett etter EØS-regelverket
Innflyttere som anfører oppholdsrett etter EØS-regelverket i utlendl. kapit-
tel 13 må dokumentere oppholdsrett i Norge. Folkeregistermyndigheten
må foreta en selvstendig helhetsvurdering av grunnlaget for oppholdsrett,
basert på fremlagt dokumentasjon f.eks. registreringsbevis, Schengen opp-
holdskort eller annen dokumentasjon som underbygger oppholdsretten.
 
Følgende personer kan påberope seg oppholdsrett etter EØS-regelverket:
- Borgere av land som omfattes av EØS-avtalen.
- Borgere av land som omfattes av EFTA-konvensjonen, men ikke

EØS-avtalen, kan helt eller delvis være omfattet av bestemmelsene.
- Familiemedlemmer til en EØS-borger omfattes av bestemmelsene i

dette kapittelet, så lenge de følger eller slutter seg til en EØS-borger.
- Familiemedlemmer til en norsk borger omfattes av bestemmelsene i

dette kapittelet dersom de følger eller slutter seg til en norsk borger
som returnerer til riket, etter å ha utøvet retten til fri bevegelighet
etter EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen i et annet EØS-land
eller EFTA-land.
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Oppholdstillatelse etter tredjelandsregelverket
For personer som ikke er nordiske statsborgere, og som ikke har påbe-
ropt seg oppholdsrett etter EØS-regelverket, er det et krav om at det
foreligger oppholdstillatelse. Dersom personen er innvilget oppholdstil-
latelse av minst 6 måneders varighet, vil utlendingsmyndigheten sende
elektronisk informasjon til folkeregistermyndigheten om dette, jf. freg-
forskr. § 6-5-4. Unntak fra meldeplikt til skattekontoret ved innflytting
og fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav e. Avhengig av grunnlaget for
oppholdstillatelsen, vil personen enten bli bosatt eller tildelt et d-num-
mer. Folkeregistermyndigheten vil gjenbruke ID-kontrollen foretatt av
utlendingsmyndighetene, og fødselsnummer og d-nummer vil få status
kontrollert, jf. fregl. § 3-2. Grunnlaget for registrert identitet og fregfor-
skr. § 3-2-1. Grunnlaget for registrert identitet. Personer som har opp-
holdstillatelse på 6 måneder eller mer og som er tildelt et d-nummer, vil
kunne melde innflytting til Norge, uten å møte opp til ny ID-kontroll,
dersom de melder innflytting innen 30 dager fra informasjonen fra
utlendingsmyndigheten ble mottatt. I slike tilfeller kan ID-kontrollen fra
utlendingsmyndigheten gjenbrukes, i henhold til fregforskr. § 6-5-4.
Unntak fra meldeplikt til skattekontoret ved innflytting. Folkeregister-
myndigheten vil vurdere om innflytteren har sannsynliggjort bosetting i
Norge.
 
Dersom innflytter ønsker å melde innflytting senere enn 30 dager fra
folkeregistermyndigheten mottok meldingen fra utlendingsmyndighe-
ten, kan ikke ID-kontrollen fra utlendingsmyndigheten gjenbrukes. Inn-
flytter må i slike tilfeller møte til ny ID-kontroll og melde innflytting ved
personlig oppmøte i henhold til fregl. § 6-2. Melding om innflytting.
 
Oppholdstillatelsen må i alle tilfeller ha en varighet på minimum seks
måneder, jf. fregl. § 4-2 Fjerde ledd. Det vil ikke være tilstrekkelig at
innflytter har blitt innvilget to tillatelser som hver har en varighet på
under 6 måneder, men som til sammen har en varighet på minst 6
måneder. Det er ikke et krav at det skal være minst seks måneder igjen
av oppholdstillatelsen på tidspunktet for melding om innflytting. Det er
tilstrekkelig at tillatelsen fortsatt gjelder og at den samlede gyldighetstid,
tilbake i tid og fremover i tid, er på seks måneder eller mer. Dersom
innflytteren hadde gyldig oppholdstillatelse på meldingstidspunktet,
men tillatelsen er utløpt når skattekontoret behandler saken, vil man
fordi Folkeregisteret er et dynamisk nåtidsregister ta utgangspunkt i om
innflytteren har lovlig opphold i Norge på vedtakstidspunktet, ikke mel-
dingstidspunktet.
 
Dersom vedkommende på meldingstidspunktet har oppholdt seg i
Norge mindre enn seks måneder sammenhengende, må vedkommende
også ha til hensikt å ta opphold i norske kommuner i totalt seks måne-
der eller mer for å kunne bostedsregistreres. Eksempelvis vil en person
som har oppholdstillatelse i perioden 1. juli til 31. desember samme år
oppfylle kravet om oppholdstillatelse gjeldende i minimum seks måne-
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der, selv om folkeregistermyndigheten mottar innflyttingsmelding først
den 1. august. Men dersom vedkommende kom til landet etter den
1. juli, slik at det regnet fra flyttedato er under seks måneder igjen før
oppholdstillatelsen utløper, så kan det være en indikasjon på at opphol-
det vil bli av under seks måneders varighet og derfor ikke skal registre-
res. Her må man se på om den tillatelse som er gitt er forenlig med
intensjon om minst seks måneders opphold.

Oppholdstillatelse som ikke skal føre til bosetting iht.
folkeregisterregelverket
Personer med oppholdstillatelse etter utlendl. §§ 57 (Oppholdstillatelse
under søknadsbehandlingen) og 74 (Oppholdstillatelse for en utlending
som har vernet mot utsendelse etter § 73) som sitt eneste grunnlag for
opphold samt utlendingsforskriften § 6-5 (Oppholdstillatelse til russiske
grensependlere), skal ikke regnes som bosatt, jf. fregforskr. § 4-4-1. Per-
soner med oppholdstillatelse.

"Hensikt å bli her i minst seks måneder" (varig bosetting)
Fregl. § 4-2 første ledd første punktum omfatter de tilfeller hvor opp-
hold i Norge finner sted på ubestemt tid, men hvor det ikke er sammen-
hengende. Bestemmelsen er ment å dekke personer som flytter til Norge
i et mer varig perspektiv. Hvorvidt dette har karakter av bosetting slik
bestemmelsen krever, må avgjøres ut fra en objektivisert vurdering av
innflytters hensikt og disposisjoner.
 
Innflytteren må kunne sannsynliggjøre at vedkommende har foretatt
disposisjoner av en slik karakter at de tilkjennegir at hensikten virkelig er
å ta varig opphold og derfor bosette seg i en norsk kommune, og at ved-
kommende ikke har konkrete planer om å forlate Norge. Det må foretas
en konkret helhetsvurdering av ulike momenter. Avgjørende blir om
hensikten er realisert i faktisk handling. Det foreligger lite teori og prak-
sis på dette område. Visse forhold må imidlertid stå sentralt ved vurde-
ringen av om bosetting foreligger (listen er ikke uttømmende):
- Disponerer personen bolig i Norge?
- Disponerer personen bolig i fraflyttingslandet?
- Hvor har personen sine næringsinteresser og arbeid?
- Har personen mest døgnhvile i Norge eller i utlandet?
- Hvor lenge personen planlegger å bo i Norge?
- Hvilket statsborgerskap har personen?
- Hvilken familietilknytning har personen til Norge?

Faktisk opphold av minst seks måneders varighet, selv om
oppholdet er midlertidig"
Generelt
I fregl. § 4-2 første ledd annet punktum legges det ikke vekt på om opp-
holdet er midlertidig eller ikke, men oppholdets faktiske varighet. Opp-
holdet må vare sammenhengende i minst seks måneder, likevel slik at
kortere avbrudd kan finne sted i ferier, helger e.l.

Kapittel 4 Hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge

 Folkeregisterhåndboken 75 

https://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/§57
https://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/§74
https://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/§73
https://lovdata.no/forskrift/2009-10-15-1286/§6-5


 
Når innflytteren melder innflytting ved starten av botiden sin i Norge må
det ved vurderingen både tas hensyn til faktisk oppholdstid så langt, men
også om vedkommende har til hensikt å bli i Norge i seks sammenhen-
gende måneder eller mer når man også ser fremover. Det må derfor gjø-
res en konkret vurdering av om vilkåret om seks måneders sammenhen-
gende opphold vil bli oppfylt. Objektive momenter for å vurdere om opp-
holdet vil vare i minst seks måneder vil typisk være bolig og arbeid. Se
nærmere om dette nedenfor under Vurderingsmomentet bolig og Vurde-
ringsmomentet arbeid. Her må man se på om vedkommende har innret-
tet seg på en slik måte at det viser at det dreier seg om et opphold i folke-
registerlovens forstand, og f.eks. ikke bare ferie- eller sykehusopphold.
 
Dersom melding om innflytting har blitt registrert fordi vedkommende
har sannsynliggjort hensikt om å oppholde seg i norsk kommune i minst
seks måneder sammenhengende, mens det senere viser seg at oppholdet
har fått en varighet av under seks måneder, har ikke dette noen betyd-
ning for gyldigheten av vedtaket om å bostedsregistrere vedkommende.

Vurderingsmomentet bolig
At personen disponerer bolig i Norge vil normalt være en god indikasjon
på om vedkommende skal oppholde seg her en viss tid.
 
I denne sammenheng må det i utgangspunktet kreves at vedkommende
disponerer boligen i minst seks måneder idet kortere disposisjonstid vil
indikere at det er tale om et midlertidig opphold.
 
Det kan ikke kreves at boligen er selvstendig, jf. fregforskr. § 5-3-4.
Selvstendig og uselvstendig bolig. Dette har sammenheng med at det
kreves ett års disposisjonsrett for at en bolig skal være selvstendig, mens
opphold på seks måneder er tilstrekkelig for å bli bostedsregistrert.
 
Boligen kan foruten hus/leilighet være en hybel eller en anleggsbrakke
som er fast montert. Tar vedkommende døgnhvilen på en byggeplass i
selve bygget som er under oppføring eller rehabilitering, i bil eller telt,
kan vedkommende ikke anses å disponere bolig i norsk kommune. Det
vil da normalt kreves andre holdepunkter for å kunne legge til grunn at
en person skal oppholde seg i Norge mer enn midlertidig. Vedkom-
mende kan i utgangspunktet heller ikke anses å disponere bolig på
arbeidsgivers forretningssted, kontor, lager og lignende, med mindre det
er tale om personalbolig på arbeidsstedet.

Vurderingsmomentet arbeid
Generelt
Arbeid i Norge kan også si noe om vedkommendes tilknytning til landet.
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Hverken arbeid eller bolig
I de tilfeller vedkommende hverken har arbeid eller disposisjonsrett til
bolig, gir det som et utgangspunkt indikasjon på at oppholdet er midler-
tidig. Når saken er tilstrekkelig utredet uten at innflytteren har sannsyn-
liggjort bosetting i Norge, kan meldingen om innflytting avslås. I tilfelle
forholdene er uavklarte, bør registreringen imidlertid avventes til forhol-
dene er mer avklart, eventuelt til det er gått seks måneder. Varigheten
av det sammenhengende oppholdet skal da som hovedregel regnes fra
det tidspunkt vedkommende først tok opphold i Norge.

Arbeidstaker uten kjent bosted
Skal vedkommende oppholde seg i Norge utover seks måneder, har
arbeid og bor i flyttbar installasjon som husvogn eller lignende som ikke
omfattes av fregforskr. § 5-1-2. Båter og mobile hjem, kan det være
grunnlag for å registrere vedkommende som innflyttet og registrert uten
kjent bosted i oppholdskommunen, se fregforskr. § 5-1-3. Sjøfolk med
flere og fregforskr. § 5-1-11. Særlige bostedstilfeller.
 
Dersom vedkommende skal ha kortvarige arbeidsoppdrag ulike steder i
Norge og derfor ikke vil ha noen fast oppholdskommune, vil det nor-
malt ikke være grunnlag for innflytting.

Utenlandske diplomater
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-6 om bosted for utenlandske diplo-
mater.

Fregforskr. § 4-4-6. Utenlandske diplomater
Utenlandsk personale ved fremmede staters diplomatiske og

lønnede konsulære stasjoner regnes ikke som bosatt i Norge
dersom de er utsendt til stillingen av sitt lands utenriksmyn-
dighet i henhold til beordring eller tidsbegrenset tjenesteavtale.

Slike personers husstandsmedlemmer regnes heller ikke
som bosatt i Norge, med mindre de er norske statsborgere.

Det samme gjelder utenlandske private tjenere som kom-
mer fra utlandet for å tiltre tjenesteforhold hos personer nevnt
i første ledd.

 
Bestemmelsen slår fast at utenlandske diplomater ved fremmede staters
diplomatiske og konsulære stasjoner i Norge, ikke skal regnes som
bosatt i Norge. Det samme gjelder også for husstandsmedlemmer og
private tjenere forutsatt at de ikke er norske statsborgere.
 
Da det er svært få land som har lønnede konsulære stasjoner utenfor
Oslo, vil denne bestemmelsen ha mest aktualitet for Oslo og omegns-
kommunene.
 
Vilkåret for å komme inn under denne bestemmelsen er at det er uten-
landsk personale som er utsendt til stilling av sitt hjemland. Betegnelsen
personale gjelder alle stillingsnivåer. Bestemmelsen gjelder ikke stedlige
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ansatte (ansatte som ikke er utsendt). En person som tjenestegjør ved
f.eks. den britiske ambassade i Oslo vil, uavhengig av om personen er
norsk eller utenlandsk statsborger, herunder britisk, fortsatt måtte bli
registrert som bosatt i Norge dersom vedkommende ikke er utsendt til
stillingen fra vedkommende lands utenriksmyndighet. Ved tvil, kan
Utenriksdepartementet kontaktes. En utenlandsk eller norsk statsborger
som blir utnevnt til ulønnet (honorær) konsul, er ikke fritatt for bosteds-
registrering etter fregforskr. § 4-4-6.
 
Dersom en person kommer inn under reglene i fregforskr. § 4-4-6, skal
heller ikke husstandsmedlemmer (ektefeller/partner, barn, pleiebarn,
andre slektninger og samboere) registreres som bosatt i Norge, med
mindre de er norske statsborgere. Er for eksempel ektefellen til en uten-
landsk diplomat i Norge norsk statsborger, er vedkommende ikke fritatt
for bostedsregistrering i Norge. Det samme må gjelde barn som er
norske statsborgere.
 
Samme regel gjelder også for utenlandske private tjenere dersom de ikke
fra før er registrert som bosatt i Norge. Dette innebærer at en uten-
landsk statsborger som er registrert som bosatt i Norge, fortsatt skal
være registrert i Norge selv om det inngås et privat tjenesteforhold med
en utenlandsk ambassadør.
 
De som kommer inn under denne regel skal ved tvil dokumentere sin
status med diplomatkort utstedt av Utenriksdepartementet.

Utenlandsk personell tilknyttet NATO
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-7 om bosted for utenlandsk NATO-
personell.

Fregforskr. § 4-4-7. Utenlandsk NATO-personell
Utenlandsk personell tilknyttet NATO regnes ikke som

bosatt i Norge. Slike personers husstandsmedlemmer regnes
heller ikke som bosatt i Norge, med mindre de er norske stats-
borgere.

 
Utenlandske statsborgere som tjenestegjør i NATO (både militære og
sivile) i Norge, skal ikke regnes som bosatt i Norge.
 
Dersom husstandsmedlemmene (ektefeller/partner, barn, pleiebarn,
andre slektninger og samboere) ikke er norske statsborgere, skal disse
heller ikke regnes som bosatt i Norge. Dersom et familiemedlem har
lovlig opphold i Norge på selvstendig grunnlag, og skal anses bosatt et
annet sted i landet, er det ikke nødvendigvis lenger husstandsmedlem.
Vedkommende er derfor ikke unntatt bostedsregistrering.

Fengsel
Når det gjelder fengselsopphold er det en egen bestemmelse i fregforskr.
§ 4-4-9.
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Fregforskr. § 4-4-9. Fengsel mv.
Som oppholdstid i Norge etter folkeregisterloven § 4-1 første

ledd regnes ikke den tid personer sitter i varetekt, soner straff,
utholder tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg etter
straffeloven eller er anbrakt i institusjon som nevnt i barne-
vernloven § 4-24.

 
Bestemmelsen gjelder for personer som da soning mv. ble påbegynt ikke
var registrert bosatt i Norge. Tid personen sitter i varetekt, soner straff,
utholder tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg etter straffelo-
ven, eller er anbrakt i institusjon som nevnt i bvl. § 4-24 regnes ikke som
oppholdstid i Norge etter fregl. § 4-1 Første ledd. Det er med andre ord
ikke rettslig adgang til å registrere slike personer som innflyttet og bosatt
i norsk kommune.
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Annet ledd
Personer som tar opphold i en norsk kommune grunnet inntektsgivende
virksomhet, jf. fregl. § 5-3, og som pendler til et land innenfor EØS-
området, kan be om å bli unntatt bostedsregistrering i Norge. Se Kravet
til "inntektsgivende aktivitet". Unntakshjemmelen gjelder innflyttere
som bor i EØS-området, og som pendler til Norge i forbindelse med
inntektsgivende aktivitet. Dersom den enkelte i forbindelse med innflyt-
tingsmeldingen fremsetter krav om å bli regnet som pendler, gjelder
pendlerreglene i fregforskr. §§ 5-3-1 til 5-3-5 tilsvarende så langt de pas-
ser. Se § 5-3. Pendlere.
 
Det er et vilkår for å bli vurdert som pendler, at man oppfyller vilkårene
for å bli registrert bosatt.
 
Hvorvidt en person skal unntas bostedsregistrering på grunnlag av
pendling er derfor ikke noe folkeregistermyndigheten skal vurdere av
eget initiativ. Dette må påberopes av personen selv. Opplysninger om
pendling, kan allikevel være relevant for vurderingen av bosetting som
skal gjøres etter første ledd.
 
Når det gjelder pendlervilkårene og krav til dokumentasjon mv. vises
det til fregl. § 5-3. Pendlere.
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Tredje ledd
Denne regelen sier at fregl. § 4-2 Første ledd gjelder tilsvarende for per-
soner som flytter til Norge og som skiftevis oppholder seg både på norsk
kontinentalsokkel og norsk kommune.
 
Har vedkommende til sammen opphold på kontinentalsokkelen og i
norsk kommune på minst seks måneder, skal det foretas bostedsregistre-
ring. Opphold på norsk kontinentalsokkel avbryter med andre ord ikke
fristen for å bli regnet som bosatt i norsk kommune. Nærmere regler for
hvor i Norge personen skal regnes som bosatt er gitt i fregforskr.
§ 5-1-8. Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen.
 
En konsekvens av denne regelen er at en person som arbeider på den
norske kontinentalsokkelen og som ikke oppholder seg i norsk kom-
mune mens vedkommende er i land, ikke skal regnes som bosatt.
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Fjerde ledd
Bestemmelsen henger sammen med kravet til lovlig opphold i fregl.
§ 4-1 Første ledd og fregl. § 4-2 Første ledd. Selv om det er godtgjort at
en person har til hensikt å oppholde seg i Norge minst seks måneder,
kan ikke bostedsregistrering foretas før oppholdstillatelse på minst seks
måneder er innvilget.
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§ 4-3. Utflytting

§ 4-3. Utflytting
En person som flytter til et land utenfor Norden for å bosette

seg der, registreres som utflyttet. Forhold som skal vektlegges for
å anse en person som utflyttet, er blant annet om vedkommende:
a) har egen selvstendig bolig i innflyttingslandet
b) ikke lenger disponerer fast bolig i norsk kommune
c) ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til en norsk kom-

mune
d) ikke har ektefelle eller barn i en norsk kommune
e) ikke har annet enn sporadiske opphold i en norsk kommune i

løpet av året.
Utenlandsk statsborger som ikke lenger har lovlig opphold i en

norsk kommune, registreres som utflyttet i henhold til melding
fra utlendingsmyndighetene.

Person som de siste to årene ikke har hatt kjent oppholdssted i
Norge, registreres som utflyttet, med mindre registermyndighe-
ten antar at personen oppholder seg her uten å ha tilknytning til
en bestemt kommune.

Registrering av en person som flytter fra en norsk kommune
til et annet nordisk land, skjer i henhold til overenskomst
1. november 2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland, Island,
Norge og Sverige om folkeregistrering.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
- L17.07.1925 nr. 11 Lov om Svalbard (Svalbardloven)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 4 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
- 01.11.2004 nr. 41 Overenskomst mellom Danmark, Finland, Island,

Norge og Sverige om folkeregistrering

Generelt
Bestemmelsen gir regler om når en person skal anses utflyttet fra Norge.
Meldeplikten er regulert i fregl. § 6-3. Melding om utflytting.
 
De generelle reglene for når en person skal anses utflyttet finnes i fregl.
§ 4-3 Første ledd.
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Lovlig opphold er et vilkår for bostedsregistrering, jf. fregl. § 4-1 Første
ledd, og i fregl. § 4-3 Annet ledd er det gitt bestemmelse om når en per-
son registreres som utflyttet ved opphør av lovlig opphold.
 
Fregl. § 4-3 Tredje ledd er en regel om utflytting for personer som over
en toårsperiode ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge.
 
Flytting til nordiske land er ikke omfattet av bestemmelsen. Grunnen til
dette er at flytting mellom nordiske land reguleres av overenskomst mel-
lom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering
av 1. november 2004. Reglene innebærer blant annet at dersom mel-
ding om innflytting registreres i tilflyttingslandet, blir man automatisk
registrert som utflyttet fra Norge. Se nærmere om dette i fregl. § 4-3
Fjerde ledd.
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Første ledd
Generelt
Det avgjørende i vurderingen av om en person anses utflyttet, er om det
har skjedd en bostedsforrykning, dvs. at tidligere bolig er fraflyttet sam-
tidig som ny bolig i utlandet er anskaffet. I fregl. § 4-3 første ledd er det
listet opp momenter som inngår i den vurdering som skal foretas. Disse
momentene er ikke uttømmende, men vil inngå i den helhetsvurdering
som skal foretas med hensyn til om utflyttingen har karakter av boset-
ting. Se nærmere om de ulike momentene nedenfor.
 
Når det gjelder vektingen av de ulike momentene, følger det av kravet til
bostedsforrykning at det som et utgangspunkt legges særlig tung vekt på
momentene i fregl. § 4-3 første ledd bokstav a og b, hvor særlig fregl.
§ 4-3 første ledd bokstav b i mange tilfeller er helt avgjørende. Se Bok-
stav a: "har egen selvstendig bolig i vedkommende innflyttingsland" og
Bokstav b: "ikke lenger disponerer fast bolig i norsk kommune".
 
Det er gitt spesialbestemmelser i forskrift for enkelte persongrupper. Se
fregforskr. § 4-4-2. Sjøfolk, § 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan Mayen
og kontinentalsokkelen, § 4-4-4. Norske diplomater, § 4-4-5. Norske
militære og § 4-4-8. Studenter.

Kriterier ved vurdering av utflytting
Bokstav a: "har egen selvstendig bolig i vedkommende
innflyttingsland"
Definisjon av selvstendig bolig følger av fregforskr. § 5-3-4. Selvstendig
og uselvstendig bolig. I og med at flytteren normalt har bevisbyrden for
utflyttingen, må dette dokumenteres med leiekontrakt, skjøte eller lig-
nende.

Bokstav b: "ikke lenger disponerer fast bolig i norsk kommune"
I utgangspunktet kreves det at boligen i Norge er solgt. I visse tilfeller
kan, etter en konkret vurdering, utleie sidestilles med salg. Skal utleie
godtas kreves det som et utgangspunkt at hele boligen er utleid fast over
den tid vedkommende har til hensikt å være i utlandet. Utleieforholdet
må være reelt. Pro forma utleie til f.eks. nærstående personer godtas
ikke.
 
Dersom boligen i norsk kommune er en leiebolig, må leieforholdet ha
opphørt.
 
Bolig som etter sin art er fritidsbolig, regnes ikke som fast bolig i norsk
kommune.
 
Er vedkommende registrert bosatt i foreldrehjem ved utflyttingen, kre-
ves det at tilknytningen til foreldrehjemmet er brutt. Foruten at ved-
kommende har flyttet ut av foreldrehjemmet vil blant annet oppholdets
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lengde og om vedkommende har etablert et eget hjem i selvstendig bolig
i tilflyttingslandet være avgjørende faktorer.

Bokstav c: "ikke lenger har arbeidsmessig tilknytning til en
norsk kommune"
Næringsvirksomhet må sidestilles med arbeidsmessig tilknytning.
 
Har vedkommende norsk arbeidsgiver, men fast arbeidssted i utlandet,
regnes dette i utgangspunktet ikke som arbeidsmessig tilknytning til
norsk kommune. Det avgjørende er hvor arbeidet faktisk utføres.
 
Loven har ikke noe kriterium om at arbeidsmessig tilknytning må være
etablert i utlandet. Dersom vedkommende hverken kan dokumentere
arbeid eller næringsvirksomhet i tilflyttingslandet, kan det imidlertid
være en indikasjon på at utflyttingen ikke er permanent. Dette kan der-
for vektlegges i en helhetsvurdering.

Bokstav d: "ikke har ektefelle/barn i en norsk kommune"
Dersom man har ektefelle og/eller barn bosatt i norsk kommune, indike-
rer det at man fortsatt har tilknytning til Norge.
 
Med barn menes her mindreårige barn. Betydningen av om man har
mindreårige barn som er bosatt i Norge, vil bero på om man tar del i
omsorgen for barna eller ikke.

Bokstav e: "ikke har annet enn sporadiske opphold i en norsk
kommune i løpet av året"
I dette momentet ligger at man skal se bort fra tilfeldige og kortvarige
opphold som ikke indikerer bostedsmessig tilknytning til Norge. Dette
kan f.eks. være feriebesøk av normal lengde for arbeidstagere (4-5 uker),
eller kortvarige og ikke planlagte opphold i forbindelse med sykdom
eller dødsfall til personer som bor i Norge.

Øvrige momenter
Bestemmelsen er som nevnt ikke uttømmende, og det skal derfor foretas
en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle hvor også andre
momenter kan være relevante. Øvrige momenter som kan inngå i en slik
helhetsvurdering kan f.eks. være
- oppholdets varighet,
- om vedkommende har påkrevet oppholdstillatelse i tilflyttingslandet,
- historisk tilknytning til tilflyttingslandet.

For mindreårige barn vil barnehage og skolegang i utlandet tale for
utflytting.
 
Tidsbegrensede opphold vil tale mot at vedkommende har bosatt seg i
utlandet, men dette momentet kan ikke tillegges avgjørende vekt i for-
hold til de andre momentene, med mindre oppholdet er så kortvarig at
det ikke omfattes av meldeplikten i fregl. § 6-3 Første ledd.
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Sjøfolk
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-2 om bosted for norske sjøfolk.

Fregforskr. § 4-4-2. Sjøfolk
Som bosatt i Norge regnes norske sjøfolk, uansett om de er

på norske eller utenlandske skip, for så vidt de ikke skal regnes
som utflyttet.

 
Sjøfolk som har norsk statsborgerskap, skal regnes som bosatt i Norge
(en norsk kommune), med mindre de skal regnes som utvandret etter
fregl. § 4-3 Første ledd. Bestemmelsen slår fast at opphold på norske
eller utenlandske skip i seg selv ikke er tilstrekkelig for å bli ansett som
utvandret.
 
I hvilken norsk kommune sjøfolk skal regnes som bosatt, må avgjøres
etter fregforskr. § 5-1-3. Sjøfolk med flere eller § 5-2-1. Ektefeller og
barn, jf. fregl. § 5-1. Hovedregel om bosted dersom de er gift og/eller
har barn.

Personer på Svalbard, Jan Mayen eller kontinentalsokkelen
Generelt
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-3 om bosted for personer som opp-
holder seg på Svalbard, Jan Mayen eller kontinentalsokkelen.

Fregforskr. § 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan Mayen og kon-
tinentalsokkelen

Personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller
de norske biland Bouvetøya, Peter Is Øy og Dronning Maud
Land og som ved utreisen var registrert som bosatt i en norsk
kommune, skal fortsatt regnes som bosatt der for så vidt de
ikke skal regnes som flyttet til utlandet etter folkeregisterloven
§ 4-3 første eller annet ledd.

Det samme gjelder personer som oppholder seg på norsk
kontinentalsokkel, og som var registrert som bosatt i en norsk
kommune da oppholdet tok til.

 
Personer som oppholder seg på Svalbard (inkludert Bjørnøya) Jan
Mayen og de norske bilandene Bouvetøya, Peter Is øy samt Dronning
Maud Land og som ved utreisen var bostedsregistrert i Folkeregisteret,
skal fortsatt skal regnes som bosatt i en norsk kommune, med mindre
de skal regnes som utvandret etter fregl. § 4-3. Utflytting. Det samme
gjelder personer som oppholder seg på den norske kontinentalsokkelen.
 
Arbeid og opphold på Svalbard, bilandene eller kontinentalsokkelen kan
alene ikke danne grunnlag for utflytting.
 
Regelen gjelder kun personer som ved utreisen var registrert som bosatt
i en norsk kommune. Utenlandske personer som har skiftevis opphold i
en norsk kommune i forbindelse med reise til og fra arbeid på Svalbard,
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men som ikke er bosatt i en norsk kommune ved utreisen, vil ikke
komme inn under denne regelen. En utlending som bare er registrert i
skattemanntallet, vil heller ikke komme inn under denne regelen om
vedkommende tar arbeid på Svalbard.
 
I hvilken norsk kommune personer som oppholder seg på Svalbard skal
regnes som bosatt, avgjøres etter fregforskr. § 5-1-8. Svalbard, Jan
Mayen og kontinentalsokkelen, jf. fregl. § 5-1. Hovedregel om bosted.
 
Bestemmelsen om at ingen kan registreres som bosatt på Svalbard, har
sin årsak i at folkeregisterloven ikke er gjort gjeldende for Svalbard, jf.
svalbardloven § 2 annet ledd.
 
Befolkningen på Svalbard er for øvrig samlet i et eget register som føres
av skattekontoret på Svalbard.

Arbeid på Svalbard, de norske biland eller kontinentalsokkelen
Dersom en person som oppholder seg på Svalbard, de norske biland
eller kontinentalsokkelen melder utflytting til land utenfor Norden, skal
ikke opphold i disse områder vurderes som tilknytning til Norge. Dette
har sammenheng med at opphold på Svalbard ikke er omfattet av inn-
flyttingsregelen i fregl. § 4-2 Første ledd. Dette innebærer at dersom
man etter fregl. § 4-3 Første ledd kommer til at vedkommende skal reg-
nes som bosatt i et annet land, skal vedkommende registreres som
utflyttet.
 
Fast arbeid på Svalbard vil vanskelig være forenlig med bosetting i land
utenfor Norden da reiseavstand og feriedager vil sette sine naturlige
begrensninger for hvor mye man kan oppholde seg i vedkommende
land. Av samme grunn vil fast arbeid i Dronning Maud Land (Antark-
tis) heller ikke være forenlig med bosetting utenlands.
 
Saken vil stille seg annerledes for personer med arbeid på kontinental-
sokkelen da disse alltid vil arbeide turnus og har kortere reiseavstand til
land utenfor Norden. Sokkelarbeidere vil derfor kunne regnes som
utflyttet dersom de ikke oppholder seg i Norge i friperiodene (utenom
vanlig ferie) og for øvrig etter en samlet vurdering av de øvrige momen-
ter i fregl. § 4-3 Første ledd skal regnes som utflyttet.

Norske diplomater
Generelt
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-4 om bosted for norske diplomater
på tjeneste i utlandet, og deres familie.

Fregforskr. § 4-4-4. Norske diplomater
Norsk personale ved norske diplomatiske og konsulære sta-

sjoner i utlandet regnes som bosatt i Norge dersom de er
utsendt til stillingen av norsk utenriksmyndighet i henhold til
beordring eller tidsbegrenset tjenesteavtale, jf. § 5-1-9.
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Det samme gjelder slike personers husstandsmedlemmer og
private tjenere, med mindre de er statsborgere i mottakerlan-
det.

 
I fregforskr. § 5-1-9, jf. fregl. § 5-1 Tredje ledd finner man reglene for
hvor i Norge diplomater skal regnes som bosatt. Se § 5-1-9. Diplomater
med flere.

Norsk utsendt personale ved norske diplomatiske og konsulære
stasjoner i utlandet
Generelt
Norsk utsendt personale ved norske diplomatiske og konsulære stasjo-
ner i utlandet (også Norden) regnes som bosatt i Norge. Det har ingen
betydning hvor langt tidsrom utenlandsoppholdet vil strekke seg over.
Bestemmelsen har sammenheng med Wien-konvensjonen om diploma-
tisk samkvem som fritar personer med diplomatstatus for registrering i
mottakerlandet (det landet de tjenestegjør i). Det samme gjelder for
husstandsmedlemmer og private tjenere.
 
Bestemmelsen lister opp en del vilkår som må være oppfylt for at en
person skal komme inn under denne regelen:
- Norsk personale
- Diplomatiske og konsulære stasjoner
- Utsendt til stillingen av norske utenriksmyndigheter i henhold til

beordring eller tidsbegrenset tjenesteavtale

Disse gjennomgås nedenfor. Diplomater som går over til å bli stedlig
ansatt, skal vurderes registrert som utvandret til det landet de skal
bosette seg i, jf. fregl. § 4-3. Utflytting. Det samme gjelder for diploma-
ter som slutter i tjenesten mens de er i utlandet og blir boende uten-
lands.
 
Når det gjelder personer som er registrert utvandret, men som i utflyt-
tingsperioden blir utsendt til tjeneste ved norske diplomatiske og konsu-
lære stasjoner, regnes de og deres husstandsmedlemmer som bosatt i
Norge fra utsendelsesdatoen.

Norsk personale
Det er ikke noe ubetinget vilkår at vedkommende er norsk statsborger.
Med norsk personale forstås personer som er i norsk tjeneste. Betegnel-
sen personale omfatter i prinsippet alt fra ambassadør til sjåfør.

Diplomatiske og konsulære stasjoner
Tjenestegjøringen må skje ved en slik stasjon. Man må merke seg at for
konsulære stasjoner, gjelder det i utgangspunktet de som er lønnede.
Det kan imidlertid ikke utelukkes at norsk personell også kan bli utsendt
for å tjenestegjøre ved ulønnede (honorære) konsulater. I så fall er disse
omfattet.
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Utsendt til stillingen av norske utenriksmyndigheter i henhold til beordring eller
tidsbegrenset tjenesteavtale
I dette ligger om vedkommende er utsendt fra Norge og ikke ansatt på
stedet (stedlig ansatt). Det vil si at bestemmelsen bare omfatter norsk
personell som er utsendt fra Norge. Skulle det oppstå tvil, kan man kon-
takte Utenriksdepartementet.
 
Personer som tjenestegjør i NORAD eller andre hjelpeorganisasjoner er
normalt ikke utsendt av norske utenriksmyndigheter. Det samme må
også gjelde personer som tjenestegjør i FN og ikke har diplomatstatus.
De skal følgelig behandles på samme måte som enhver annen person
som reiser til utlandet. I visse tilfeller kan dog en person i NORAD eller
i FN formelt sett ha diplomatstatus, og vedkommende skal da fortsatt
være registrert som bosatt i Norge.

Husstandsmedlemmer og private tjenere
Dersom en person fyller vilkårene for diplomatregistrering, skal heller
ikke husstandsmedlemmer og private tjenere registreres som utvandret.
Dette gjelder uavhengig av om en eventuell oppholdstillatelse er gått ut.
Med husstandsmedlemmer forstås ektefelle/partner/samboer, barn, plei-
ebarn og andre slektninger som bor sammen med diplomaten på uten-
riksstasjonen.
 
Dette gjelder også de som opptas i husstanden under utenlandsopphol-
det, f.eks. ektefelle/barn. Barn som oppholder seg annet sted for å få
undervisning regnes også som husstandsmedlem så lenge de ikke skal
regnes som bosatt på studiestedet i norsk kommune i henhold til freg-
forskr. § 5-1-4. Studenter, jf. fregl. § 5-1 Tredje ledd. Som private tje-
nere regnes hushjelper og barnepiker som familien har med seg fra
Norge til utlandet. Tjenere som fra før er bosatt i vedkommende land,
skal ikke registreres som bosatt i Norge, selv om han/hun er norsk stats-
borger.
 
Husstandsmedlemmer som fra før ikke har vært bostedsregistrert i
Norge, kan registreres som innvandret. I slike tilfeller er det ikke krav
om oppholdstillatelse så lenge hovedpersonen opprettholder sin status
som utsendt norsk diplomat.
 
Når det gjelder husstandsmedlemmer og private tjenere, er det et vilkår
for fortsatt registrering i Norge at de ikke er statsborgere i mottakerlan-
det. En britisk statsborger som er gift med en norsk diplomat som tje-
nestegjør i London, kan vurderes registrert som utvandret dersom ved-
kommende blir med dit. Men dette vil ikke være tilfelle dersom tjeneste-
gjøringen hadde foregått i et annet land.
 
Som nevnt regnes personer og deres husstandsmedlemmer som er regis-
trert utvandret, men som i utflyttingsperioden blir utsendt til tjeneste
ved norske diplomatiske og konsulære stasjoner, som bosatt i Norge fra
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utsendelsesdatoen. Det samme gjelder de som opptas i husstanden
under utenlandsoppholdet f.eks. ektefelle/barn for så vidt de ikke er bor-
gere av mottakerlandet.

Norske militære
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-5 om bosted for norske militære.

Fregforskr. § 4-4-5. Norske militære
Militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet,

regnes som bosatt i Norge.
Det samme gjelder slike personers husstandsmedlemmer,

med mindre de er statsborgere i mottakerlandet.
 
Norsk militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet, skal fort-
satt regnes som bosatt i Norge. Med beordring til tjeneste i utlandet for-
stås enhver tjenestegjøring, herunder militær skolegang.
 
I fregforskr. § 5-1-10. Militære, jf. fregl. § 5-1. Hovedregel om bosted
finner vi reglene for hvor i Norge vedkommende skal regnes som bosatt.
 
Husstandsmedlemmer (ektefeller/partner, barn, pleiebarn, andre slekt-
ninger og samboende) skal fortsatt regnes som bosatt i Norge, forutsatt
at de ikke er statsborgere i vedkommende fremmede land.

Studenter
Det er gitt regler i fregforskr. § 4-4-8 om bosted for studenter som stu-
derer i utlandet.

Fregforskr. § 4-4-8. Studenter
Personer som studerer i utlandet skal, med mindre de anses

utflyttet, anses bosatt samme sted som før utdanningen ble
påbegynt. Dette gjelder bare dersom de senest i forbindelse
med sak om endret bostedsregistrering etter folkeregisterloven
§ 4-3 tredje ledd, dokumenterer studiesituasjonen og at de fort-
satt har tilknytning til det tidligere bosted i Norge.

 
For at norske studenter i utlandet skal regnes som utflyttet, må det i
den totale vurdering også ses hen til om vedkommende i studiestaten
har selvstendig bolig med helårs leiekontrakt. Det kan også være et
moment om vedkommende har til hensikt å være i studiestaten etter
fullførte studier.
 
Personer som studerer i utlandet og som ikke skal regnes som utvandret
etter fregl. § 4-3 første ledd, regnes imidlertid fortsatt som bosatt i
Norge dersom de overfor folkeregistermyndigheten, senest i forbindelse
med sak som er reist etter fregl. § 4-3 Tredje ledd, dokumenterer at de
er utenlandsstuderende og har beholdt tilknytningen til tidligere bosted
i Norge.
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Postadresse ved vedtak om avslag på melding om utflytting
Dersom folkeregistermyndigheten etter en vurdering av reglene i fregl.
§ 4-3. Utflytting kommer frem til at vedkommende ikke skal registreres
som utflyttet, skal folkeregistermyndigheten registrere postadressen i
utlandet dersom vedkommende ønsker det. Vedkommende må gjøres
oppmerksom på at han/hun selv må melde fra til registermyndigheten
og legitimere seg for å få endret/slettet denne postadressen.
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Annet ledd
Utenlandske statsborgere som ikke lenger har lovlig opphold i en norsk
kommune, skal registreres som utflyttet etter melding fra utlendings-
myndigheten.
 
Meldingen fra utlendingsmyndigheten er tilstrekkelig grunnlag for
utflyttingsregistrering. Utflyttingsregistreringen er en ren registrerings-
handling, jf. fregl. § 8-2. Meldinger fra offentlige myndigheter og virk-
somheter, og derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 2
første ledd litra b, jf. § 28 første ledd. Er vedkommende uenig, er det en
sak vedkommende må ta opp med utlendingsmyndighetene.
 
For barn som ikke er statsborgere i et EØS-land og som etter fast for-
valtningspraksis av hensyn til barnets beste har blitt bostedsregistrert
ved fødsel uten at det forelå oppholdstillatelse, mottas det ikke egen
melding fra utlendingsmyndigheten om utflytting. I tilfeller der barnet
har vært uten oppholdstillatelse i lengere tid, og det heller ikke har blitt
søkt om dette, vil folkeregistermyndigheten vurdere om barnets registre-
ring i Folkeregisteret skal endres fra bosatt til fødselsregisterført, eller
om det på bakgrunn av melding som gjelder foreldrene, skal registreres
som utflyttet.
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Tredje ledd
Personer som de siste to år ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge,
registreres som utflyttet. Forutsetningen for å kunne foreta en utflytting
etter bestemmelsen er at folkeregistermyndigheten antar at personen
ikke oppholder seg, det vil si at vedkommende ikke har tilknytning til en
bestemt kommune. Dette gjelder uavhengig av om personen har adgang
til å oppholde seg i Norge og gjelder derfor også norske statsborgere.
 
Folkeregistermyndighetens ansvar for Folkeregisteret som nasjonal fel-
leskomponent innebærer blant annet at folkeregistermyndigheten skal
"legge til rette for sikker, korrekt og effektiv registrering av grunnleg-
gende personopplysninger", jf. fregl. § 1-2. Formål. Som en del av kvali-
tetskontrollen og ansvaret for å legge til rette for en korrekt registrering,
har folkeregistermyndigheten også en selvstendig lovpålagt plikt til å
registrere personer som utflyttet dersom personen de siste to årene ikke
har hatt kjent oppholdssted i Norge. Loven gir derfor grunnlag for en
presumsjon om at personer som de siste to årene ikke har hatt kjent
oppholdssted i Norge, har utflyttet uten å ha oppfylt plikten til å melde
flytting etter fregl. Kapittel 6 Den enkeltes meldeplikt til Folkeregisteret.
 
Se for øvrig omtale av fregforskr. § 4-4-8. Studenter om studenter som
studerer i utlandet.
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Fjerde ledd
Det følger av denne bestemmelsen at registrering av en person som flyt-
ter fra en norsk kommune til et annet nordisk land skal avgjøres av
folkeregistermyndigheten i vedkommende innflyttingsland, jf. art. 3 i
den nordiske overenskomsten om folkeregistrering.
 
Norsk folkeregistermyndighet må uten videre akseptere innflyttingslan-
dets avgjørelse. Blir det truffet avgjørelse om at vedkommende ikke skal
regnes som bosatt i tilflyttingslandet, er denne avgjørelsen bindende for
norsk folkeregistermyndighet. Det skal med andre ord ikke treffes ved-
tak om utflytting i slike tilfeller. Om nødvendig registreres vedkom-
mende uten fast adresse, jf. fregl. § 5-1. Hovedregel om bosted og freg-
forskr. § 5-1-11. Særlige bostedstilfeller. I slike tilfeller må folkeregister-
myndigheten gjøre vedkommende oppmerksom på adgangen til å få
registrert adressen i utlandet som postadresse i Folkeregisteret.
 
Dersom folkeregistermyndigheten er uenig i de faktiske forhold som
innflyttingslandet legger til grunn for registreringen, kan saken tas opp
med den lokale registreringsmyndighet i tilflyttingslandet, og fører ikke
dette frem kan saken tas opp med Skattedirektoratet, jf. overenskoms-
tens art. 3 annet ledd.
 
Har folkeregistermyndigheten grunn til å anta at en registerført person
oppholder seg i et annet nordisk land under slike forhold at han/hun bør
registreres der, må man underrette vedkommende lokale registermyn-
dighet om dette. Den lokale registermyndighet i innflyttingslandet
avgjør etter lovgivningen i dette landet om vedkommende skal regnes
som bosatt eller ikke.
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§ 4-4. Forskrift

§ 4-4. Forskrift
Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring

av dette kapittel, herunder fastsette unntak fra bestemmelsene.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 4 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Generelt
Det er gitt regler i forskrift som spesifikt omhandler enkelte persongrup-
per og situasjoner, jf. fregforskr. § 4-4-1 til 4-4-9.
 
Bestemmelsene er omtalt under fregl. § 4-2. Innflytting og § 4-3. Utflyt-
ting.

§ 4-4-1. Personer med oppholdstillatelse

§ 4-4-1. Personer med oppholdstillatelse
Personer som har oppholdstillatelse i medhold av utlendings-

loven § 57 og § 74 og utlendingsforskriften § 6-5 regnes ikke som
bosatt i Norge.
 
Bestemmelsen er omtalt under Oppholdstillatelse som ikke skal føre til
bosetting iht. folkeregisterregelverket.

§ 4-4-2. Sjøfolk

§ 4-4-2. Sjøfolk
Som bosatt i Norge regnes norske sjøfolk, uansett om de er på

norske eller utenlandske skip, for så vidt de ikke skal regnes som
utflyttet.
 
Bestemmelsen er omtalt under Sjøfolk.

§ 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen

§ 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsok-
kelen

Personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller de
norske biland Bouvetøya, Peter Is Øy og Dronning Maud Land og
som ved utreisen var registrert som bosatt i en norsk kommune,
skal fortsatt regnes som bosatt der for så vidt de ikke skal regnes
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som flyttet til utlandet etter folkeregisterloven § 4-3 første eller
annet ledd.

Det samme gjelder personer som oppholder seg på norsk kon-
tinentalsokkel, og som var registrert som bosatt i en norsk kom-
mune da oppholdet tok til.
 
Bestemmelsen er omtalt under Personer på Svalbard, Jan Mayen eller
kontinentalsokkelen.

§ 4-4-4. Norske diplomater

§ 4-4-4. Norske diplomater
Norsk personale ved norske diplomatiske og konsulære stasjo-

ner i utlandet regnes som bosatt i Norge dersom de er utsendt til
stillingen av norsk utenriksmyndighet i henhold til beordring
eller tidsbegrenset tjenesteavtale, jf. § 5-1-9.

Det samme gjelder slike personers husstandsmedlemmer og
private tjenere, med mindre de er statsborgere i mottakerlandet.
 
Bestemmelsen er omtalt under Norske diplomater.

§ 4-4-5. Norske militære

§ 4-4-5. Norske militære
Militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet, reg-

nes som bosatt i Norge.
Det samme gjelder slike personers husstandsmedlemmer,

med mindre de er statsborgere i mottakerlandet.
 
Bestemmelsen er omtalt under Norske militære.

§ 4-4-6. Utenlandske diplomater

§ 4-4-6. Utenlandske diplomater
Utenlandsk personale ved fremmede staters diplomatiske og

lønnede konsulære stasjoner regnes ikke som bosatt i Norge der-
som de er utsendt til stillingen av sitt lands utenriksmyndighet i
henhold til beordring eller tidsbegrenset tjenesteavtale.

Slike personers husstandsmedlemmer regnes heller ikke som
bosatt i Norge, med mindre de er norske statsborgere.

Det samme gjelder utenlandske private tjenere som kommer
fra utlandet for å tiltre tjenesteforhold hos personer nevnt i første
ledd.
 
Bestemmelsen er omtalt under Utenlandske diplomater.

§ 4-4-7. Utenlandsk NATO-personell

§ 4-4-7. Utenlandsk NATO-personell
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Utenlandsk personell tilknyttet NATO regnes ikke som bosatt i
Norge. Slike personers husstandsmedlemmer regnes heller ikke
som bosatt i Norge, med mindre de er norske statsborgere.
 
Bestemmelsen er omtalt under Utenlandsk personell tilknyttet NATO.

§ 4-4-8. Studenter

§ 4-4-8. Studenter
Personer som studerer i utlandet skal, med mindre de anses

utflyttet, anses bosatt samme sted som før utdanningen ble påbe-
gynt. Dette gjelder bare dersom de senest i forbindelse med sak
om endret bostedsregistrering etter folkeregisterloven § 4-3 tredje
ledd, dokumenterer studiesituasjonen og at de fortsatt har til-
knytning til det tidligere bosted i Norge.
 
Bestemmelsen er omtalt under Studenter.

§ 4-4-9. Fengsel mv.

§ 4-4-9. Fengsel mv.
Som oppholdstid i Norge etter folkeregisterloven § 4-1 første

ledd regnes ikke den tid personer sitter i varetekt, soner straff,
utholder tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg etter
straffeloven eller er anbrakt i institusjon som nevnt i barnevern-
loven § 4-24.
 
Bestemmelsen er omtalt under Fengsel.
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Kapittel 5 Bosted

§ 5-1. Hovedregel om bosted

§ 5-1. Hovedregel om bosted
En person registreres med bosted der vedkommende regel-

messig tar sin døgnhvile.
En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere ste-

der, registreres med bosted der vedkommende tar sin overvei-
ende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf og kan fastsette unntak fra hovedregelen.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 5 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Etter hovedregelen i fregl. § 5-1 første ledd skal en person bostedsregist-
reres på det stedet hvor vedkommende regelmessig tar døgnhvilen. Det
er gitt flere regler som presiserer og gir unntak fra denne hovedregelen
med hjemmel i fregl. § 5-1 Tredje ledd, jf. fregforskr. § 5-1-1 – 5-1-11.
 
"Regelmessig" må forstås der vedkommende jevnlig tar døgnhvilen på
samme sted over et visst tidsrom.
 
"Døgnhvile" vil si det sted en person tar nattesøvnen eller tilsvarende
hvile. Om vedkommende hele dagen oppholder seg i bolig A, men hver
natt sover i bolig B, er det sistnevnte bolig (B) som skal registreres som
bosted.
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Annet ledd
Etter annet ledd er det døgnhvilen målt gjennom ett helt år som er
avgjørende for hvor vedkommende skal være registrert bosatt. Bakgrun-
nen for å vurdere døgnhvilen over ett år er at tilfeldige sesongmessige
variasjoner i døgnhvilen ikke skal slå ut. Når det er klart at sesongmes-
sige variasjoner ikke vil være utslagsgivende, kan bostedssaken avgjøres
umiddelbart. Er dette uklart, må saken avventes i tolv måneder.
 
Har en person 182 døgn i bolig A og 183 døgn i bolig B i løpet av en
tolvmånedersperiode, skal vedkommende være registrert i bolig B. Det
kreves altså ikke at det skal være en klar overvekt. Ferier og andre opp-
hold som ikke tilbringes i noen av boligene, holdes utenfor vurderingen.
 
Dersom det unntaksvis skulle oppstå en helt jevn fordeling av døgnhvi-
len, eller personen selv ikke kan gi en eksakt oversikt, legges det normalt
avgjørende vekt på hvor vedkommende har sin arbeidsmessige tilknyt-
ning. For barn som er elever i grunnskolen legges det vekt på avstanden
til skolen. Tilsvarende vektlegges avstanden til barnehagen for barne-
hagebarn. For barn som er elever i videregående skole kommer ikke
fregl. § 5-1 annet ledd til anvendelse. Deres bosted skal avgjøres etter
spesialbestemmelsen i fregforskr. § 5-1-4. Studenter.
 
En person som for eksempel påstår å bo mer i en bolig enn i en annen
bolig vedkommende disponerer, har derfor i utgangspunktet bevisbyr-
den for at det er tilfelle, og vedkommende må fremlegge dokumentasjon
for å sannsynliggjøre dette.
 
Dokumentasjonskravet må ikke gjøre det urimelig vanskelig eller tung-
vint for personen å underbygge sin påstand, men man skal heller ikke
uten videre godta personens påstand. Generelt gjelder at jo mer usann-
synlig påstanden fra vedkommende er, jo større krav må det stilles til
dokumentasjon. Aktuelt er å sannsynliggjøre reisingen med billetter,
bompasseringer, kontoutskrifter eller lignende. For å vurdere holdbar-
heten i omfanget av pendlingen, kan det også kreves fremlagt dokumen-
ter som viser fremmøte på arbeid. I saker hvor personer på grunn av
avstand må ta natten i bruk for å komme frem i tide på arbeidet, kan
døgnhvilen denne natt hverken krediteres det ene eller andre sted.
 
Dersom det ikke er mulig å få en klar oversikt over døgnhvilefordelin-
gen, må døgnhvilen fastsettes ut fra hva som fremstår som mest sann-
synlig.
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Tredje ledd
Generelt
Det er gitt forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.
Reglene gjennomgås nedenfor.

§ 5-1-1. Bosted og midlertidige opphold

§ 5-1-1. Bosted og midlertidige opphold
Tidsbegrensede (midlertidige) opphold av under seks måne-

ders varighet regnes ikke som bosetting på oppholdsstedet, med
mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige til-
knytning i dette tidsrom.

Første ledd
Etter fregforskr. § 5-1-1 skal kortvarige opphold under seks måneder ikke
regnes som bosetting på oppholdsstedet. Bestemmelsen vil kunne gjelde
der de faktiske forhold indikerer at oppholdet har karakter av å være tids-
begrenset. Unntak gjøres der vedkommende ikke har noen annen
bostedsmessig tilknytning, men slike personer kan det også være aktuelt å
registrere etter regelen i fregforskr. § 5-1-3. Sjøfolk med flere eller
§ 5-1-11 Tredje ledd.
 
Blir oppholdet lenger enn seks måneder, skal personen regnes som
bosatt på oppholdsstedet. Det innebærer at enhver person som har opp-
holdt seg i kommunen i minst seks måneder, skal regnes som bosatt der.
Denne regelen vil ikke gjelde for personer som har opprettet felles hjem
med ektefelle og/eller barn, jf. fregl. § 5-2. Ektefeller og barn.

§ 5-1-2. Båter og mobile hjem

§ 5-1-2. Båter og mobile hjem
Personer som tar sin døgnhvile i båter fortøyd på kommunalt

merket adressenummer ved fortøyningspunkt, regnes som bosatt
der når de har til hensikt å oppholde seg der i minst seks måneder.

Det samme gjelder personer som tar sin døgnhvile i mobile
hjem parkert på sted med offisiell adresse.

Det er et krav at boligen har sengeplass for antallet beboere,
lys og oppvarming samt kjøkken og sanitærutstyr.

Første til tredje ledd
For å bli registrert i båter/mobile hjem må følgende vilkår være oppfylt:
1. Oppholdet må vare mer enn seks måneder,
2. Adressen må være gjenfinnbar i terrenget

– For båter innebærer det at den er fortøyd ved et fortøyningspunkt
som har et kommunalt tildelt adressenummer.

– For mobile hjem må den være parkert på sted med offisiell
adresse og grunneier må ha godkjent oppstillingsplassen.

3. Det må være sengeplass til antallet beboere, lys og oppvarming samt
kjøkken og sanitærutstyr.
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Dersom vilkårene ikke er oppfylt, må man vurdere å registrere personen
iht. reglene i fregforskr. § 5-1-11. Særlige bostedstilfeller, med mindre
vedkommende har tilknytning til annet bosted.

§ 5-1-3. Sjøfolk med flere

§ 5-1-3. Sjøfolk med flere
Sjøfolk og andre som på grunn av sitt yrke ikke kan ta sin

døgnhvile noe bestemt sted, regnes som bosatt der de har sin
familie eller der det vil være naturlig å regne dem som bosatt.

Første ledd
Denne bestemmelsen gjelder personer som på grunn av sitt yrke ikke
kan ta døgnhvilen noe bestemt sted. Som oftest vil dette være sjøfolk,
anleggsarbeidere, musikere osv. som reiser fra sted til sted på grunn av
arbeid og derfor ikke kan ta døgnhvilen noe bestemt sted.
 
Er det andre årsaker enn yrket som er grunnen, kommer ikke denne
bestemmelsen til anvendelse. Her kan fregforskr. § 5-1-11. Særlige
bostedstilfeller komme til anvendelse.
 
For sjøfolk må regelen ses i sammenheng med fregforskr. § 4-4-2. Sjø-
folk. Forskjellen på de to bestemmelsene er at fregforskr. § 5-1-3 avgjør
hvor i Norge de skal regnes som bosatt, mens fregforskr. § 4-4-2 avgjør
om vedkommende skal regnes som bosatt i Norge.
 
Bestemmelsen sier at registrering skal foretas der personen har sin fami-
lie. Med familie menes ikke bare ektefelle, men også andre familiemed-
lemmer som de er bostedsmessig knyttet til. For eksempel kan dette
være foreldre eller fjernere slektninger som de bodde hos da de tok hyre,
eller der det vil være naturlig å regne dem som bosatt. I de tilfeller hvor
sjøfolk ikke lenger har tilknytning til noen adresse i kommunen, ved-
kommende ikke lenger har noe familie igjen og det er lenge siden ved-
kommende har vært der, skal vedkommende registreres uten kjent
bosted dersom det ikke er skaffet sikre opplysninger om bosetting i en
annen kommune eller utlandet. Dette må betraktes som en siste utvei
når det gjelder registreringen av sjøfolk. Registrering uten kjent bosted
bør derfor være unntaket.

§ 5-1-4. Studenter

§ 5-1-4. Studenter
Personer som oppholder seg i en kommune for å få undervis-

ning, kan velge om de skal:
a) registreres på nytt bosted ved studiestedet,
b) opprettholde registreringen på samme bosted som før utdan-

ningen ble påbegynt (tidligere bosted) dersom de fortsatt har
tilknytning til dette,

c) registreres i foreldrehjem,
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d) registreres i det felles hjem med ektefelle eller barn,
e) registreres i en bolig som erstatter tidligere bosted, så fremt

disse boliger ligger i samme kommune.
Som tilknytning til tidligere bosted regnes blant annet:
- foreldrehjem,
- eiendomsrett til bolig,
- leierett til bolig,
- fremleie av bolig.

Generelt
Utgangspunktet i regelen er at studenter kan velge hvor de skal være
bostedsregistrert. Regelen omfatter de som oppholder seg i en kom-
mune for å få undervisning utover 10-årig grunnskole.
 
Det er en forutsetning for at fregforskr. § 5-1-4 skal kunne anvendes at
vedkommende er i en skolesituasjon og at utdanningen er hovedbeskjef-
tigelsen. Se mer om dette under fregforskr. § 5-3-1, Kravet til "inntekts-
givende aktivitet". Stipendiater og lærlinger vil derfor normalt falle uten-
for bestemmelsen. Hvilken type utdanning vedkommende tar og om
den er lønnet har ingen betydning. Personer som har fast arbeid og stu-
derer ved siden av faller utenfor denne bestemmelsen. Helgearbeid eller
tilfeldig arbeid, for eksempel drosjesjåfør et par kvelder i uken, skal man
imidlertid se bort fra.
 
Elever ved Forsvarets skoler vil også komme inn under fregforskr. §
5-1-4. Befalsskoleelever faller inn under fregforskr. § 5-1-4 for så vidt
gjelder første året av etatsutdanningen som er en ren skolesituasjon. Da
det andre året er plikttjeneste som lønnet befal, kommer imidlertid
hovedregelen i fregl. § 5-1 til anvendelse.
 
For elever ved Politihøgskolen stiller det seg annerledes. Praksisår, f.eks.
utplassering ved et politikammer/lensmannskontor anses som undervis-
ning.
 
Studentregelen omfatter også gifte studenter og studenter med barn.
Der bare den ene av ektefellene er student, vil ikke den andre ektefellen
omfattes av bestemmelsen, dvs. at døgnhvilen vil være avgjørende for
den andre. I utgangspunktet skal heller ikke barn av studenter omfattes
av fregforskr. § 5-1-4, dvs. at døgnhvilen vil være avgjørende. I de tilfel-
ler mor og far studerer og begge velger registrering på tidligere bosted,
samtidig som den overveiende døgnhvile tas på studiestedet, vil dette få
som konsekvens at barnet skal registreres alene på studiestedet etter
fregl. § 5-1. Dette er en lite heldig løsning. Reelle hensyn tilsier her at
barnet registreres sammen med en av foreldrene. Er bare den ene av
foreldrene student, registreres barnet sammen med den som ikke er stu-
dent.
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Studenter som har felles hjem med ektefelle og/eller barn, vil uansett
kunne velge å være registrert i det felles hjem. Videre kan gifte studenter
fritt velge blant de alternativer som er listet opp i fregforskr. § 5-1-4
første ledd. De er ikke bundet til å måtte velge samme bosted.
 
Registreringen av personer som oppholder seg ved undervisningsinstitu-
sjoner i land utenfor Norden for å få undervisning, skal avgjøres etter
reglene i fregl. § 4-3. Utflytting.
 
Dersom det gjelder opphold ved undervisningsinstitusjoner i Norden, er
det derimot innflyttingslandets regler som gjelder, jf. fregl. § 4-3 Fjerde
ledd. Når det gjelder studenter som studerer i utlandet utenfor Norden,
se fregforskr. § 4-4-8. Studenter.

Første ledd
Studenten må velge et av de alternativer som er listet opp i bestemmel-
sens første ledd. Det er i utgangspunktet ingen begrensning for hvor
ofte studenten kan velge ny bostedsregistrering, men det må være et vil-
kår at det er oppstått en ny flyttesak.
 
For å velge bostedsregistrering på det bosted studenten allerede er regis-
trert, er det tilstrekkelig for studenten å forholde seg passiv. I andre til-
feller må valget foretas ved at det meldes flytting til ny adresse. Dersom
folkeregistermyndigheten får kjennskap til at flyttemelding gjelder en
student som flytter til en adresse som ikke kommer inn under noen av
alternativene, må flyttemeldingen avslås i skriftlig enkeltvedtak.
 
Er studenten fra før registrert på en adresse som ikke kommer inn under
noen av de alternativer som kan velges, f.eks. et tidligere foreldrehjem
(foreldrene har flyttet), må vedkommende bes om å foreta et valg. Der-
som vedkommende ikke vil velge et nytt bosted, må det fattes vedtak
om registrering på nytt bosted, dvs. at folkeregistermyndigheten foretar
valget. Normalt vil dette måtte være der studenten tar døgnhvilen.
 
Bestemmelsen lister opp de ulike valgalternativene i bokstav a-d. Disse
gjennomgås nedenfor.

Bokstav a) registreres på nytt bosted ved studiestedet
Nytt bosted ved studiestedet må forstås som den bolig hvor studenten
til daglig tar døgnhvilen under studiene.

Bokstav b) opprettholde registreringen på samme bosted som før utdanningen
ble påbegynt (tidligere bosted) dersom de fortsatt har tilknytning til dette
Å opprettholde registreringen på samme sted som før utdanningen star-
tet fordrer at studenten har boligmessig tilknytning til adressen i hjem-
kommunen. Hva slags tilknytning som er tilstrekkelig, går frem av freg-
forskr. § 5-1-4 Annet ledd.
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Bokstav c) opprettholde registreringen på samme bosted som før utdanningen
ble påbegynt (tidligere bosted) dersom de fortsatt har tilknytning til dette
Hva som er foreldrehjem, er omtalt i forbindelse med fregforskr. § 5-3-3
Fjerde ledd.

Bokstav d) registreres i det felles hjem med ektefelle eller barn
Hva som er felles hjem er omtalt under fregl. § 5-2. Ektefeller og barn.

Bokstav e) registreres i en bolig som erstatter tidligere bosted, så fremt disse
boliger ligger i samme kommune
Å registreres i en bolig som erstatter tidligere bosted er aktuelt når stu-
denten bytter bolig på hjemstedet. Det er et krav at erstatningsboligen
ligger i samme kommune. Gjør den ikke det, må studenten velge regis-
trering et annet sted etter et av de øvrige alternativer.

Annet ledd
Bestemmelsen må leses i sammenheng med fregforskr. § 5-1-4 første
ledd Bokstav b) opprettholde registreringen på samme bosted som før
utdanningen ble påbegynt (tidligere bosted) dersom de fortsatt har til-
knytning til dette. Registrering på samme sted som før utdanningen tok
til forutsetter at studenten har en viss minste tilknytning til dette bosted.
I annet ledd er det listet opp flere eksempler på tilknytning. Som minste
tilknytning godtas en leiet leilighet som er fremleiet. Det er derfor ikke
nødvendig å ha disposisjonsrett til leiligheten for å kunne opprettholde
registreringen på tidligere bosted. Dette innebærer at mer enn en hus-
stand kan være registrert i samme bolig.

§ 5-1-5. Vernepliktige

§ 5-1-5. Vernepliktige
Vernepliktige under førstegangstjeneste, regnes som bosatt der

de hadde sitt bosted da tjenesten ble påbegynt, med mindre
bostedsforholdene der forandrer seg slik at det vil være naturlig å
regne dem som bosatt annet sted. Dersom de ikke lenger har til-
knytning til annet bosted, regnes de som bosatt på oppholdsste-
det.

Første ledd
Generelt
Regelen omfatter vernepliktige under førstegangstjeneste. Foruten van-
lige menige soldater omfatter regelen også korporaler, sersjantaspiranter
og utskrevne dekksmenn. Skillet går mellom de som under førstegangs-
tjenesten har dagpenger og de som har lønn etter statens lønnsregulativ.
Leger, tannleger, prester, veterinærer, psykologer og eventuelle andre
som avtjener førstegangstjenesten som offiserer, faller derfor utenfor
denne regelen. Deres bosted skal avgjøres etter reglene i fregl. § 5-1.
Hovedregel om bosted, eventuelt fregl. § 5-3. Pendlere, dersom de
pendler, eller fregl. § 5-2. Ektefeller og barn, dersom de er gift. Når det
gjelder befalsskoleelever, se omtale av fregforskr. § 5-1-4. Studenter.
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Man må skille mellom gifte, de som har barn, og ugifte som oppholder
seg i en kommune for å avtjene verneplikten eller utføre siviltjeneste. De
som er gifte og/eller har barn skal prinsipalt vurderes etter reglene i
fregl. § 5-2. Ektefeller og barn og fregforskr. § 5-2-1. Ektefeller og barn.
Enslige vernepliktige kommer alltid inn under fregforskr. § 5-1-5.
Denne bestemmelse vil også bli anvendt for gifte/de som har barn når
de ikke har felles hjem etter fregl. § 5-2. Ektefeller og barn.
 
Det er to unntak fra regelen om at den vernepliktige skal regnes som
bosatt i den kommunen vedkommende var bosatt i da tjenesten ble
påbegynt. Disse vil bli nærmere gjennomgått nedenfor, se Bostedsfor-
holdene har endret seg og Ingen annen boligmessig tilknytning.

Bostedsforholdene har endret seg
Forutsetningen for at dette unntaket skal komme til anvendelse er at
den vernepliktige har to eller flere bostedsmessige tilknytninger. I slike
tilfeller må boligene veies opp mot hverandre. Det avgjørende er hvilken
bolig man har størst bostedsmessig tilknytning til.
 
Unntaket er særlig myntet på to typetilfeller:
- Situasjonen i foreldrehjemmet endrer seg
- Den vernepliktige etablerer eget hjem et annet sted

At situasjonen i foreldrehjemmet endrer seg vil typisk være at foreldrene
skifter bosted i tjenestetiden. Her vil det være naturlig å registrere den
vernepliktige på det nye stedet hvor foreldrene har bosatt seg, med
mindre vedkommende har etablert et eget hjem, se nedenfor. Har foreld-
rene flyttet til hvert sitt sted, vil man i vurderingen måtte legge vekt på
hvem av dem den vernepliktige har mest bostedsmessig tilknytning til.
 
Når den vernepliktige etablerer eget hjem et annet sted, vil det avgjø-
rende i den vurdering som må foretas være om de disposisjoner ved-
kommende har foretatt, er av en slik art at de tilkjennegir at det reelt
sett er opprettet et nytt hjem. Ved en konkret helhetsvurdering vil man
blant annet legge vekt på følgende forhold:
- Eier den vernepliktige boligen eller har han eksklusiv leierett for mini-

mum ett år.
- Er eiendelene flyttet ut av tidligere bolig og inn i ny bolig.
- Oppholder han seg i boligen ved tjenestefri.
- Er den bostedsmessige tilknytning til tidligere bolig opprettholdt.

Også andre varianter kan oppstå. Et eksempel er at den vernepliktige
avtjener verneplikten i kommune A, men før tjenesten ble påbegynt arbei-
det han i kommune B, mens foreldrene bor i kommune C. Dersom ved-
kommende her flytter fra kommune B, må man spørre seg om det nå vil
være naturlig å regne vedkommende som bosatt i foreldrekommunen eller
tjenestekommunen. Det avgjørende blir hvor vedkommende nå har mest
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bostedsmessig tilknytning. Denne avgjørelsen vil nødvendigvis måtte bli
svært skjønnsmessig. Se Ingen annen boligmessig tilknytning.
 
Bestemmelsen kan også tenkes brukt der den vernepliktige før tjenesten
ble påbegynt bodde og arbeidet i tjenestekommunen. Her kan registre-
ring i foreldrekommunen være aktuelt dersom den vernepliktige fraflyt-
ter sitt tidligere bosted, flytter på hybel/kaserne og begynner å reise
hjem til foreldrene ved tjenestefri.

Ingen annen boligmessig tilknytning
Forutsetningen for å anvende unntaket i fregforskr. § 5-1-5 annet
punktum er at den vernepliktige ikke har noen annen bostedsmessig til-
knytning enn den militære. Bestemmelsen skal fange opp de unntakstil-
feller som ikke kommer inn under det første unntaket (Bostedsforhol-
dene har endret seg).
 
Vurderingen av hvorvidt den vernepliktige har brutt den bostedsmessige
tilknytning til det bosted han hadde før tjenesten tok til, må nødvendig-
vis bli skjønnsmessig. Nedenfor skal vi komme nærmere inn på de
momenter man i alminnelighet vil legge vekt på.
 
Unntaket vil særlig omfatte tre typetilfeller:
1. Den vernepliktige har brutt den bostedsmessige tilknytning til for-

eldrehjemmet.
2. Foreldrehjemmet er oppløst ved dødsfall.
3. Foreldrehjemmet er oppløst ved samlivsbrudd og den vernepliktige

ikke har bostedsmessig kontakt med noen av foreldrenes nye bosteder.

Det sentrale er ikke å se på den bolig den vernepliktige har på tjeneste-
stedet, men hvilken tilknytning han har til sitt tidligere bosted. En
annen sak er at faktaopplysninger om den bolig vedkommende har på
tjenestestedet kommer inn som et moment i vurderingen.
 
I vurderingen legges det i alminnelighet vekt på følgende forhold:
- Den vernepliktige må ha anskaffet seg selvstendig bolig med helårs

leiekontrakt, eventuelt for det tidsrom tjenesten skal vare dersom tje-
nestetiden er på under ett år. Leiekontrakt må kreves fremlagt som
dokumentasjon.

- Den vernepliktige er kun hjemme på korte besøk.
- Den vernepliktige er over 20 år og/eller er samboende.

§ 5-1-6. Fengsel

§ 5-1-6. Fengsel
Personer som er innsatt i fengsel, regnes som bosatt der de

hadde sitt bosted på innsettelsestidspunktet, med mindre bosteds-
forholdene der forandrer seg slik at det vil være naturlig å regne
dem som bosatt annet sted. Dersom de ikke lenger har tilknytning
til annet bosted, regnes de som bosatt på oppholdsstedet.
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Første ledd
Denne bestemmelsen har tilsvarende innhold som fregforskr. § 5-1-5.
Vernepliktige. Er vedkommende gift eller har barn, må registrerings-
spørsmålet avgjøres etter fregl. § 5-2. Ektefeller og barn og fregforskr.
§ 5-2-1. Ektefeller og barn.
 
I praksis er det antatt at registrering i fengsler bare skal forekomme der
vedkommende ellers ville ha blitt registrert uten fast bosted eller etter
fregforskr. § 5-1-11. Særlige bostedstilfeller.

§ 5-1-7. Institusjon

§ 5-1-7. Institusjon
Personer som oppholder seg på institusjon innen helse og

omsorg, regnes som bosatt der de hadde sitt bosted før institu-
sjonsoppholdet, med mindre bostedsforholdene der forandrer seg
slik at det vil være naturlig å regne dem som bosatt annet sted.
Dersom de ikke lenger har tilknytning til annet bosted, regnes de
som bosatt på oppholdsstedet.

Personer som blir innlagt på alders- eller sykehjem i en annen
kommune enn bostedskommunen, regnes fortsatt som bosatt i
den kommune de hadde sitt bosted på innleggelsestidspunktet,
uavhengig av bestemmelsen i første ledd. Forutsetningen er at
kommunen som personen var bosatt i på innleggelsestidspunktet,
fortsatt skal ha det rettslige og økonomiske ansvar for å tilby ved-
kommende alders- og sykehjemsplass. Har ikke personen bolig til
disposisjon regnes vedkommende som bosatt etter regelen i
§ 5-1-11 første ledd.

Første ledd
Første ledd gjelder personer som oppholder seg på institusjon knyttet til
helse og omsorg. Dette vil omfatte somatiske/psykiatriske sykehus,
barnehjem, aldershjem, sykehjem, pleiehjem og bo- og behandlings-
hjem. Denne bestemmelsen har samme materielle innhold som fregfor-
skr. § 5-1-5. Vernepliktige. Er vedkommende gift eller har barn, skal
registreringsspørsmålet avgjøres etter fregl. § 5-2. Ektefeller og barn og
fregforskr. § 5-2-1. Ektefeller og barn.
 
Personer som oppholder seg på slike institusjoner, skal som hovedregel
ikke regnes som bosatt på institusjonen selv om oppholdet viser seg å
vare over 6 måneder. I praksis er det antatt at registrering på institusjon
bare skal forekomme der vedkommende ellers ville ha blitt registrert
uten kjent bosted eller etter regelen i § 5-1-11 Tredje ledd.
 
En person som oppholder seg på institusjon og som ikke har tilknytning
til noe annet bosted, registreres som bosatt på institusjonen.
 
For fortsatt registrering i boligen på innleggelsestidspunktet er det en
forutsetning at boligen fortsatt står til vedkommendes disposisjon. Boli-
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gen anses ikke å være til vedkommendes disposisjon dersom den leies ut
over en lengere periode eller selges. Dersom vedkommendes pårørende
er bosatt i denne bolig og flytter, skal personen registreres sammen med
dem på det nye bostedet, slik første punktum forutsetter. Dersom dette
ikke er praktisk gjennomførbart, vil man normalt bli registrert som
bosatt på institusjonen.

Annet ledd
Annet ledd gjelder personer som blir innlagt på alders- eller sykehjem i
en annen kommune enn bostedskommunen som følge av interkommu-
nalt samarbeid på dette området. Disse personer skal fortsatt regnes
som bosatt i bostedskommunen på innleggelsestidspunktet, forutsatt at
det er denne kommunen som skal ha det rettslige og økonomiske ansvar
for å tilby vedkommende alders- eller sykehjemsplass. Har ikke den inn-
lagte lenger bolig til disposisjon i bostedskommunen på innleggelsestids-
punktet, skal vedkommende registreres uten kjent bosted i denne kom-
munen i henhold til fregforskr. § 5-1-11 Første ledd.

§ 5-1-8. Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen

§ 5-1-8. Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen
Personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen eller de

norske biland Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land, og
som ved utreisen var registrert som bosatt i en norsk kommune,
regnes fortsatt som bosatt der, med mindre forholdene der for-
andrer seg slik at det vil være naturlig å regne dem som bosatt
annet sted eller etter § 5-1-11 første ledd.

Det samme gjelder personer som oppholder seg på norsk kon-
tinentalsokkel og som var registrert som bosatt i en norsk kom-
mune da oppholdet tok til.

Personer som skal bostedsregistreres etter folkeregisterloven
§ 4-2 tredje ledd, regnes som bosatt der de etter reglene i § 5-1-1
til § 5-1-3 og § 5-2-1 må sies å ha sitt faste oppholdssted eller
etter § 5-1-11 første ledd.

Første og annet ledd
Regelen omfatter personer som oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen,
de norske bilandene Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land
eller på kontinentalsokkelen og som ved utreisen var registrert som
bosatt i en norsk kommune. Disse skal fortsatt bli stående registrert i
samme kommune, med mindre de skal registreres som utflyttet etter
fregl. § 4-3 Første ledd, jf. fregforskr. § 4-4-3. Personer på Svalbard, Jan
Mayen og kontinentalsokkelen.
 
Registrering i en annen norsk kommune kan være aktuelt dersom
bostedsforholdene i utreisekommunen forandrer seg. Det vil være tilfelle
dersom ektefelle og barn flytter til en annen kommune. Man må altså
passe på at den som er på Svalbard ikke blir "hengende" igjen i den
gamle kommunen. Er vedkommende enslig og ikke lenger har noen til-
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knytning til et fast bosted i kommunen, er løsningen å registrere per-
sonen etter regelen i fregforskr. § 5-1-11 Første ledd.

Tredje ledd
Tredje ledd gjelder personer som kommer fra utlandet for å arbeide på
kontinentalsokkelen. Dersom man etter fregl. § 4-2 Tredje ledd kommer
til at de skal registreres som bosatt i Norge, er det bostedsbestemmel-
sene i fregl. Kapittel 5 Bosted og fregforskr. kapittel 5 som avgjør hvor i
Norge de skal regnes som bosatt.

§ 5-1-9. Diplomater med flere

§ 5-1-9. Diplomater med flere
Utsendt norsk personale ved norske diplomatiske og konsulære

stasjoner i utlandet, regnes fortsatt som bosatt i den kommunen
de hadde sitt bosted ved utreisen, med mindre bostedsforholdene
der forandrer seg slik at det vil være naturlig å regne dem som
bosatt annet sted eller etter § 5-1-11 første ledd.

Det samme gjelder slike personers husstandsmedlemmer og
private tjenere, med mindre de er statsborgere i mottakerlandet.

Første og annet ledd
Bestemmelsen har sammenheng med fregforskr. § 4-4-4. Norske diplo-
mater. De som etter denne regelen ikke skal registreres som utflyttet,
skal fortsatt regnes som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted
ved utreisen. Den nærmere tolkingen av bestemmelsen er det redegjort
for i omtalen av fregforskr. § 4-4-4.
 
På samme måte som i fregforskr. § 5-1-8. Svalbard, Jan Mayen og kon-
tinentalsokkelen, første ledd har man her også en bestemmelse om at
vedkommende skal registreres som bosatt i en annen kommune dersom
en forandring i bostedsforholdene gjør dette nødvendig.

§ 5-1-10. Militære

§ 5-1-10. Militære
Militært personell som er beordret til tjeneste i utlandet, reg-

nes fortsatt som bosatt i den kommune de hadde sitt bosted ved
utreisen, med mindre bostedsforholdene der forandrer seg slik at
det vil være naturlig å regne dem som bosatt annet sted eller etter
§ 5-1-11 første ledd.

Det samme gjelder slike personers husstandsmedlemmer.
 

Første og annet ledd
Bestemmelsen har sammenheng med fregforskr. § 4-4-5. Norske mili-
tære. De som etter denne bestemmelsen ikke skal registreres som
utvandret, skal fortsatt regnes som bosatt i den kommunen de hadde
sitt bosted ved utreisen. Den nærmere tolkingen av bestemmelsene er
det redegjort for i omtalen av fregforskr. § 4-4-5.
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Fregforskr. § 5-1-10. Militære har også tilsvarende bestemmelse som
fregforskr. § 5-1-8. Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen, når
bostedsforholdene i Norge forandrer seg under utenlandsoppholdet.

§ 5-1-11. Særlige bostedstilfeller

§ 5-1-11. Særlige bostedstilfeller
Personer som er uten kjent bosted i kommunen, regnes likevel

som bosatt der når de på grunn av oppholdets varighet og
omstendighetene ellers må antas å ha større bostedsmessig til-
knytning til denne kommune enn til andre kommuner.

Personer som er blitt borte i forbindelse med ulykker, natur-
katastrofer, forbrytelser eller er savnet på sjøen, i fjellet e.l., kan
registreres som forsvunnet fra kommunen.

Personer som er hjemmehørende i Norge, men som er uten
påviselig bosted i noen kommune, registreres som bosatt i Norge,
men uten bosted i noen kommune.

Første ledd
Denne bestemmelsen gjelder i hovedsak personer uten bosted (hjem-
løse) og andre som ikke er bostedsmessig tilknyttet noe bestemt bosted,
men som likevel har mer bostedsmessig tilknytning til én kommune enn
til en annen.
 
Bestemmelsen kan videre gjelde personer som i forbindelse med separa-
sjon eller skilsmisse, ennå ikke har skaffet seg nytt husvære. Ellers
anvendes bestemmelsen på personer som ikke kommer inn under freg-
forskr. § 5-1-2. Båter og mobile hjem.
 
Personer som ikke kan ta døgnhvilen noe bestemt sted på grunn av
yrket, skal imidlertid registreres etter reglene i fregforskr. § 5-1-3. Sjø-
folk med flere.

Annet ledd
Etter fregforskr. § 5-1-11 annet ledd er vilkåret for registrering som for-
svunnet at personen er blitt borte i forbindelse med ulykker, naturkata-
strofer, forbrytelser o. l. eller kommet bort på sjøen, i fjellet e.l. Det vil
normalt gjelde personer som antas å være døde, men hvor folkeregister-
myndigheten ikke har mottatt dødsorskurd (kjennelse om dødsformod-
ning), se nedenfor og fregl. § 7-1. Offentlige myndigheters og virksom-
heters meldeplikt jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav i. En person
som bare er forsvunnet uten at man har noen som helst mistanke om
hva som er skjedd med vedkommende, skal registreres etter reglene i
§ 5-1-11 Første ledd eller Tredje ledd, eventuelt som utflyttet etter fregl.
§ 4-3 Tredje ledd.
 
Etter § 4 i lov om forsvunne personar skal melding om dette gis til ting-
retten. Meldingen gis av den forsvunnes ektefelle, slektninger eller av
offentlig myndighet som kjenner til forsvinningen. Den skal gis til ting-
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retten på det sted hvor den forsvunne sist hadde kjent bopel, eller hvor
vedkommende sist oppholdt seg dersom noen bopel i riket ikke kan
påvises.
 
Iht. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav i skal tingretten sende mel-
ding om dødsfall (ordinær dødsmelding). Dersom en person er forsvun-
net under slike omstendigheter at det ikke er rimelig grunn til å tvile på
at vedkommende er død, kan tingretten ved kjennelse bestemme at
dette uten videre skal legges til grunn (lov om forsvunne personer § 8).
Når kjennelsen er avsagt, skal tingretten sende melding til folkeregister-
myndigheten, som skal registrere dødsfallet i tråd med meldingen.
 
Dersom det etter lovens § 8 ikke uten videre kan legges til grunn at en
forsvunnet person er død, kan sak om at den forsvunne formodes å være
død, reises når det er gått ett år siden siste tidspunkt da man vet at
han/hun var i live. Dette gjelder imidlertid ikke når det er overveiende
sannsynlig at den forsvunne er død fordi han/hun forsvant i forbindelse
med naturkatastrofe, annen stor ulykke, krigshandling eller annen ytre
begivenhet som skapte stor livsfare (lovens § 9 annet ledd). Når kjen-
nelse (dødsorskurd) er avsagt, skal tingretten sende melding til folkere-
gistermyndigheten. Dette skjer i ordinær dødsmelding.
 
Hvilken dag som skal regnes som dødsdag, vil fremgå av den melding
tingretten sender til folkeregistermyndigheten. Etter lovens § 13 skal det
være den dag det er sannsynlig at den forsvunne er død, dersom en slik
dag kan fastsettes. Kan en slik dag ikke fastsettes, skal det være den siste
dag i den måned da det tidligst kunne reises sak etter § 9.
 
For å forebygge at personer som formodes å være døde, blir stående i
Folkeregisteret som bosatt, fordi saken ikke blir tatt opp med tingretten,
bør folkeregistermyndigheten ta kontakt med politiet for å få brakt på
det rene om det er eller vil bli gitt melding til tingretten. Fører ikke en
slik henvendelse til noe, dvs. at tingretten avgir en kjennelse, må
han/hun registreres som forsvunnet, jf. fregforskr. § 5-1-11 annet ledd.

Tredje ledd
Bestemmelsen omhandler registrering i Folkeregisteret av personer som
er hjemmehørende i Norge, men som er uten påviselig bosted i noen
kommune. På samme måte som fregforskr. § 5-1-11 Første ledd, gjelder
denne regelen personer som ikke har noe kjent bosted. Forskjellen mel-
lom første og tredje ledd er at det etter tredje ledd kreves at personen
ikke lenger oppholder seg i en bestemt kommune, og heller ikke har til-
knytning til noen annen bestemt norsk kommune. Bestemmelsen blir
mest anvendt på omstreifere og andre farende personer.
 
Registreringen medfører at personen ikke lenger blir stående registrert i
skattemanntallet og ikke automatisk kommer med i valgmanntallet.
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§ 5-2. Ektefeller og barn

§ 5-2. Ektefeller og barn
En person som har felles hjem med ektefelle eller barn, regis-

treres med bosted der ektefelle eller barn er bosatt.
Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring

av denne paragraf.

Rettskilder
- L22.06.2018 nr. 83 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kom-

muneloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L28.06.2002 nr. 57 Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kom-

munestyrer (valgloven)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 5 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Bestemmelsen regulerer registrering av ektefeller, registrerte partnere og
foreldre med barn. En person som har felles hjem med ektefelle eller
barn skal være registrert i det felles hjem.
 
For ektefeller som pendler, se fregl. § 5-3. Pendlere, jf. fregforskr.
§ 5-3-2. Familiependlere.
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Annet ledd
Generelt
Forskrift til bestemmelsen har utfyllende regler i fregforskr. § 5-2-1.
Reglene gjennomgås nedenfor.

§ 5-2-1. Ektefeller og barn

§ 5-2-1. Ektefeller og barn
Ektefellers felles hjem er den bolig hvor ektefellene til sammen

tar sin overveiende døgnhvile.
En person som har opprettet felles hjem med sine barn, regnes

som bosatt der barna tar sin overveiende døgnhvile, med mindre
barna flytter ut av det felles hjem. Som barn forstås egne barn og
fosterbarn som i løpet av året ikke er blitt myndige.

Felles hjem regnes som oppløst når den ene har flyttet ut og
besøk i det tidligere felles hjem normalt ikke forekommer oftere
enn hver tredje måned.

Registermyndigheten kan dispensere fra bestemmelsene i
første og annet ledd når en person er innvalgt til kommunestyre
eller fylkesting og familien flytter til annen kommune eller annet
fylke.

Første ledd
Bestemmelsen gjelder personer som er gift eller har inngått registrert
partnerskap, og sier at når disse har felles hjem, skal de regnes som
bosatt i dette hjemmet.
 
For å ha felles hjem er det en forutsetning at ektefellene har flyttet sam-
men, enten før, i forbindelse med eller etter ekteskapsinngåelsen, dvs. at
de ikke hver for seg har blitt boende i separate boliger. Å fastslå når en
etablering av felles hjem har funnet sted i tilfeller der ektefellene fortsatt
disponerer hver sine boliger, må bero på en konkret vurdering.
 
Enkelte momenter vil være avgjørende i vurderingen av om ektefeller
eller registrerte partnere ikke har opprettet felles hjem.
 
Det kreves at de har hver sin bolig og at de samtidig ikke faktisk har flyt-
tet sammen. Begge krav må være oppfylt. Boligenes beskaffenhet et vik-
tig moment ved vurderingen av om de har hver sin bolig. Har den ene
tatt med seg alle sine eiendeler til den nye boligen, er det en god indika-
sjon på et felles hjem. Ved vurderingen av om de faktisk har flyttet sam-
men, er det avgjørende hvor ofte de besøker hverandre og om besøk
skjer fast hos den ene ektefellen.
 
Dersom man kommer frem til at felles hjem er opprettet, og ekteparet
disponerer mer enn en bolig, er det den av boligene hvor ekteparet sam-
let sett tar mest døgnhvile som er det felles hjem. F.eks.: har den ene
ektefellen 30 prosent døgnhvile i kommune A og 70 prosent i kommune
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B, og den andre ektefellen har 90 prosent i kommune A og 10 prosent i
B, vil det samlet si at ektefellene har mest døgnhvile i A enn B. Døgn-
hvilen tilsier da at det felles hjem ligger i kommune A.
 
Kommer man derimot frem til at det ikke er opprettet felles hjem, må
døgnhvilen og andre forhold ses isolert for hver enkelt ektefelle. Ut fra
eksempelet ovenfor ville det ha ført til at den ene ektefellen hadde blitt
registrert som bosatt i kommune B og den andre i kommune A.
 
Der det foreligger separasjonsbevilling, skal bostedet avgjøres etter fregl.
§ 5-1. Hovedregel om bosted, uten noen vurdering av spørsmålet om
felles hjem.
 
Samboere omfattes ikke av regelen om felles hjem og skal registrerings-
messig behandles på samme måte som ugifte personer.

Annet ledd
Generelt
Har en person "felles hjem" med "sine" barn, skal vedkommende regnes
som bosatt i dette hjemmet. Det er videre barnets bosted som er avgjø-
rende for foreldrenes bosted og ikke omvendt. Barns bosted avgjøres
etter fregl. § 5-1. Hovedregel om bosted, evt. § 5-1-4. Studenter (elever
i den videregående skole).

Hva menes med "felles hjem med sine barn"?
Barn som er elever i den videregående skole og har valgt bostedsregist-
rering i foreldrehjemmet etter fregforskr. § 5-1-4. Studenter, vil faktisk
ta døgnhvilen i en annen bolig og faller derfor utenfor begrepet "felles
hjem med sine barn".

Er det opprettet felles hjem med barna?
Følgende momenter vil være relevante i en helhetsvurdering av hva som
er et felles hjem med barn (ikke uttømmende):
- Hva er oppgitt på fødselsmeldingen?
- Betales det barnebidrag?
- Deltar personen aktivt i oppfostringen av barnet?
- Hvor oppbevares personlige eiendeler?
- Har vedkommende egen bolig et annet sted?
- Hvor tar personen døgnhvilen?

Det kan oppstå tilfeller hvor en registreringssak både kan løses etter
fregforskr. § 5-2-1 Første ledd og § 5-2-1 annet ledd. Det vil gjelde der
ektefeller med barn disponerer flere boliger. I et slikt tilfelle vil fregfor-
skr. § 5-2-1 annet ledd gå foran fregforskr. § 5-2-1 første ledd. Det betyr
at felles hjem med barn går foran felles hjem med ektefelle.

Tredje ledd
Der det er opprettet felles hjem i henhold til fregl. § 5-2 Første ledd,
regnes det som oppløst når den ene har flyttet ut og besøk i det tidligere
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felles hjem normalt ikke forekommer oftere enn hver tredje måned.
Dette er en aktuell situasjon der en av ektefellene flytter ut av det felles
hjem og i de tilfeller en person som har hatt del i den daglige omsorgen
for sitt barn, flytter ut av barnets hjem. Felles hjem med barn kan også
oppløses ved at barnet flytter ut.
 
Det som er avgjørende for vurderingen av om det felles hjem er oppløst,
er om det er skjedd en bostedsforrykning, dvs. at man har bosatt seg på
et nytt sted. I bosetting ligger det at man har en forholdsvis varig/fast til-
knytning til nytt bosted. Dessuten kreves det at besøk i det tidligere fel-
les hjem ikke forekommer oftere enn hver tredje måned.
 
Besøk er ikke legaldefinert i folkeregisterregelverket. Språklig sett kan
besøk forstås som kortere opphold, uanmeldt eller etter invitasjon med
et bestemt formål, hvilket vil si at man har slått seg til ro for et visst tids-
rom. Dette innebærer at man ikke bare er i farten, for eksempel kun for
å hente eller levere barn. Dette må være utgangspunktet for forståelsen
av besøk i folkeregisterforskriftens forstand.
 
Noen eksempler på mulige typetilfeller:
 

Eksempel 1
Familien har ett felles hjem, en av ektefellene flytter ut: Det skal da vur-
deres etter fregforskr. § 5-2-1 tredje ledd om den utflyttede ektefelle
fortsatt har felles hjem med familien.

Eksempel 2
Ektefelle A flytter med barna ut av det felles hjem. Ektefelle B blir
boende igjen. Ektefellene er fortsatt gift: Det tidligere felles hjem er da
opphørt. Ektefelle A og barna registreres bosatt på den nye adressen.
Spørsmålet er hvorvidt et nytt felles hjem er opprettet på den nye adres-
sen for ektefelle Bs vedkommende. Det skal da vurderes etter fregl.
§ 5-2 første ledd om det for ektefelle B er opprettet et nytt felles hjem på
ektefelle A/barna sin adresse.

Eksempel 3
Ektefelle A og ektefelle B bor hver for seg med hvert sitt felles barn. De
er fortsatt gift: Her vil normalt løsningen bli at ektefellene og barna
bostedsregistreres på de respektive adresser. Allikevel må det foretas en
konkret vurdering i hver sak.

Fjerde ledd
Folkeregistermyndigheten gis her adgang til å dispensere fra bestemmel-
sene i fregforskr. § 5-2-1 Første ledd og Annet ledd.
 
Bestemmelsen anvendes der vedkommende er innvalgt til kommune-
styre eller fylkesting og familien flytter til en annen kommune/fylke,
mens representanten blir boende i den kommune han er valgt og reiser
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til familiens nye bolig i helger og ferier. Fregforskr. § 5-2-1 første eller
annet ledd fører da til at vedkommende skal registreres på det nye
bostedet sammen med familien. Ved registrering i ny kommune eller
nytt fylke mister imidlertid vedkommende valgbarheten og må derfor tre
ut av kommunestyret/fylkestinget, jf. kommunelovens § 7-2 tredje ledd
bokstav b og § 7-9 første ledd annet punktum samt valglovens § 3-3
første og annet.
 
Bestemmelsen har ikke noen betydning for skattemessig bosted og
skattemanntall.
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§ 5-3. Pendlere

§ 5-3. Pendlere
Opphold utenfor registrert bosted som følge av arbeid eller av

andre grunner, endrer ikke bosted, med mindre forholdene ellers
er slike at personen må registreres med bosted på det nye stedet.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 5 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Bestemmelsen gir regler om hvem som skal anses som pendlere i folke-
registersammenheng. Begrepet pendler er nærmere definert i fregl. § 5-3
første ledd og fregforskr. § 5-3-1. Pendlere. Vilkårene for å kunne anses
som pendler er nærmere beskrevet i fregforskr. §§ 5-3-1 til 5-3-5. En
person som skifter bosted er pliktig til å melde flytting til folkeregister-
myndigheten, jf. fregl. § 6-1. Flyttemelding. I forbindelse med flyttemel-
dingen kan melderen søke om å bli registrert etter pendlerreglene.
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Første ledd
Bestemmelsen regulerer bosted for personer som på grunn av arbeid
eller andre grunner har to eller flere hjem/oppholdssteder. Se nærmere
om hva som menes med pendler under fregforskr. § 5-3-1. Pendlere.
 
Reglene bidrar til å avgjøre hva som er personens bosted i en situasjon
med flere hjem/oppholdssteder, og forutsetter at situasjonen er at man
har ett registrert bosted og at man i tillegg har opphold et annet sted.
For eksempel kan det være aktuelt å bli registrert som pendler dersom
en person har behov for å anskaffe bolig på arbeidsstedet, og samtidig
opprettholder sitt hjem på det registrerte bostedet. Dersom man etter
en vurdering av pendlervilkårene fortsatt anses å ha sitt bosted på hjem-
stedet, skal bostedsregistreringen der opprettholdes.
 
De materielle reglene for å anses som pendler i denne bestemmelsen og
forskrift gjelder også, så langt de passer, for personer som fremsetter
krav om å anses som pendler til et EØS-land, jf. fregl. § 4-2 Annet ledd.
 
Bostedsreglene for pendlere i folkeregisterregelverket har i stor grad
samme materielle innhold som de tilsvarende regler om skattemessig
bosted etter skatteloven med tilhørende forskrifter. Imidlertid ligger det
en vesentlig forskjell i at man folkeregistermessig vurderer hvor vedkom-
mende for tiden skal være bostedsregistrert, mens det ved fastsettelsen
av skatt, herunder vurdering av krav om fradrag/dekning av merkostna-
der ved opphold utenfor hjemmet, vil være skattemessig bosted i det
foregående inntektsår som er vurderingstema.
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Annet ledd
Generelt
Annet ledd gir hjemmel for å gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av paragrafen. Slik forskrift er gitt i fregforskr. §§ 5-3-1 – 5-3-5.
 
Det er en rekke vilkår som må oppfylles for å anses som en pendler i
folkeregistersammenheng. Et generelt vilkår er knyttet til formålet med
pendlingen (fregforskr. § 5-3-1. Pendlere). Vilkårene er videre forskjel-
lige avhengig av om man er familiependler (fregforskr. § 5-3-2. Familie-
pendlere) eller enslig pendler (fregforskr. § 5-3-3. Enslige pendlere). Vil-
kårene er knyttet opp mot boligsituasjon (fregforskr. § 5-3-4. Selvsten-
dig og uselvstendig bolig) og pendlerhyppighet (fregforskr. § 5-3-5. Krav
til pendling (besøkshyppighet)).

§ 5-3-1. Pendlere

§ 5-3-1. Pendlere
Bestemmelsene i § 5-3-2 til § 5-3-5 kommer til anvendelse på

pendlere. Med pendler menes person som av hensyn til inntekts-
givende aktivitet må ta døgnhvilen utenfor hjemmet.

Første ledd
Generelt
En pendler er en person som på grunn av inntektsgivende aktivitet må
reise mellom bolig på arbeidssted og bolig på hjemstedet. Inntektsgi-
vende aktivitet kan være både arbeid og næringsvirksomhet. Se nærmere
om dette nedenfor under Kravet til "inntektsgivende aktivitet". For å
kvalifisere til å være en pendler, må det være et behov for en pendlerbo-
lig i nærheten av arbeidsstedet på grunn av den inntektsgivende aktivite-
ten. Det betyr at dagpendling ikke er mulig eller hensiktsmessig, f.eks.
på grunn av lang reiseavstand.
 
I vurderingen av om en person skal anses som pendler eller ikke inngår
boligforholdene og pendlerhyppighet. Reglene er ulike for familiepend-
lere (fregforskr. § 5-3-2. Familiependlere) og enslige pendlere (fregfor-
skr. § 5-3-3. Enslige pendlere).

Kravet til "inntektsgivende aktivitet"
Det sentrale er at man må opprettholde to boliger på grunn av inntekts-
givende aktivitet. Dette omfatter:
- Arbeid der det foreligger et ansettelsesforhold, eventuelt at en er fri-

lanser, og at en mottar lønn for oppdrag, tjenester eller lignende som
utføres for en arbeidsgiver.

- Virksomhet av økonomisk karakter som omsetning og/eller produk-
sjon av varer og/eller tjenester.

Det betyr at dersom man opprettholder to boliger av en annen årsak, vil
man ikke kunne regnes som pendler og man skal da bostedsregistreres
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etter hovedregelen i fregl. § 5-1. Hovedregel om bosted og § 5-2. Ekte-
feller og barn.
 
For personer som både studerer og arbeider gjelder dette:
- Praksisår befalsskole: Plikttjenesten/praksisåret i forbindelse med

gjennomført befalsskole anses som arbeid og ikke studier.
- Praksisår politihøyskole: Praksisår i løpet av politiutdanning anses

som studier og ikke arbeid.
- Elever ved Forsvarets skoler: Bosted til elever ved Forsvarets skoler,

herunder befalsskole, vurderes etter fregforskr. § 5-1-4. Studenter.
- Doktorgradsstudenter som driver lønnet forskning: Doktorgradssti-

pendiater som mottar lønn for forskning anses ikke som studenter.
- Studier og deltidsarbeid: Studenter som studerer full tid har ofte del-

tidsjobber helg eller kveld ved siden av studiene. En slik kombinasjon
vil anses som studier, og ikke arbeid når stillingen ikke utgjør mer
enn 50 prosent av en fulltidsstilling. Dersom man har en høyere stil-
lingsprosent, må det gjøres en konkret helhetsvurdering. I slike og
andre tvilstilfeller må det tas stilling til hva som regnes som hovedbe-
skjeftigelsen til personen. Vurderingstemaet blir om hovedbeskjefti-
gelsen er studier eller arbeid. For å kunne ta stilling til dette må det
foretas en konkret helhetsvurdering, hvor man blant annet må vur-
dere hvordan personen disponerer tiden og innretter hverdagen (bruk
av tid), herunder fordeling av aktivitet på dag og kveld. Andre
momenter kan også vektlegges i en slik helhetsvurdering.

- Studier og heltidsarbeid: Studenter som arbeider i 100 prosent stil-
ling ved siden av studier anses som arbeidstagere og ikke som studen-
ter.

§ 5-3-2. Familiependlere

§ 5-3-2. Familiependlere
En pendler regnes som bosatt der ektefelle eller barn er regis-

trert bosatt dersom denne bolig er felles etter § 5-2-1 første og
annet ledd. En pendler som forsørger og bor sammen med søs-
ken, regnes som bosatt i deres felles hjem. Felles hjem med ekte-
felle går foran felles hjem med andre.

Pendler ektepar mellom flere felles boliger, regnes de som
bosatt i den ene av boligene etter følgende rangorden:
a) den bolig som de har felles med barn,
b) den bolig som er selvstendig etter kriteriene i § 5-3-4,
c) den bolig hvor ektefellene til sammen har sin overveiende

døgnhvile.
Ektefeller som tar til å pendle mellom flere felles boliger, kan

uansett reglene i litra b og c kreve å beholde sin bostedsregistre-
ring dersom vilkårene i § 5-3-3 femte ledd er oppfylt for begge
ektefellene.
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Generelt
Bestemmelsen har regler om familiependlere. Om reglene for enslige
pendlere, se fregforskr. § 5-3-3. Enslige pendlere. Med familiependlere
menes ektefeller/registrerte partnere som pendler og har felles hjem.
Videre omfattes ugifte pendlere som har felles hjem med barn etter freg-
forskr. § 5-2-1. Ektefeller og barn, samt pendlere som forsørger og bor
sammen med søsken.

Første ledd
Når en av ektefellene pendler, skal ektefellen være registrert bosatt der
ektefelle eller barn er registrert bosatt under den forutsetning at boligen
er felles, jf. fregforskr. § 5-2-1 Første ledd og Annet ledd. Vedkom-
mende skal i slike tilfeller ikke være registrert som pendler i Folkeregis-
teret. Felles hjem med ektefelle går foran felles hjem med andre.

Annet ledd
Bestemmelsen regulerer kun de tilfeller hvor det pendles mellom flere
felles boliger. Hva som er ektefellers felles hjem i en normal situasjon, er
nærmere omtalt under fregl. § 5-2. Ektefeller og barn. I tilfeller hvor
ekteparet pendler mellom flere felles boliger, må man komme frem til
hvilken av disse felles boligene som er ektefellenes bosted. Etter bestem-
melsen er det satt opp en rangorden, hvor den boligen som rangerer
høyest er ektefellenes bosted:
1. Felles hjem med barn
2. Selvstendig bolig (se mer om dette under fregforskr. § 5-3-4. Selv-

stendig og uselvstendig bolig)
3. Den bolig hvor ektefellene har overvekten av sin samlede døgnhvile

Ektefeller som begge pendler mellom flere felles boliger og hvor vilkå-
rene ellers er oppfylt, skal registreres som pendlere i Folkeregisteret.

Tredje ledd
I situasjoner hvor begge ektefellene pendler mellom flere felles boliger,
kan de kreve å bli registret bosatt etter den såkalte sammenligningsreg-
len i § 5-3-3 Femte ledd, forutsatt at vilkårene i denne bestemmelse er
oppfylt for begge ektefeller.
 
Det er to vilkår som må være oppfylt for at ektefeller kan påberope seg
sammenligningsregelen:
1. Ektefellene må pendle mellom felles boliger.
2. Ektefellene må ikke ha felles hjem med barn.

I de tilfellene ektefellene anses for å ha felles hjem med barn, se fregfor-
skr. § 5-2-1 Annet ledd. Som barn forstås egne barn og fosterbarn som i
løpet av året ikke er blitt myndige.
 
Normalt skulle det være uproblematisk å ta stilling til hvorvidt ektefel-
lene pendler mellom felles boliger eller om de har felles hjem med barn.
Det finnes imidlertid noen eksempler på situasjoner som gjør det vans-
kelig å bruke sammenligningsregelen:
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Eksempel 1
Hvis barnet studerer og av denne grunn er registrert som bosatt i for-
eldrehjemmet, jf. fregforskr. § 5-1-4. Studenter, vil foreldrene formelt
sett ha felles hjem med barnet. Reelle hensyn tilsier at en i en slik situa-
sjon bør bygge på de faktiske forhold. Dette medfører at sammenlig-
ningsregelen kan benyttes, da foreldrene ikke kan anses å ha felles hjem
med et barn som studerer og bor annet sted.

Eksempel 2
Foreldrene har ikke felles hjem med barnet og er registrert som pendlere
etter sammenligningsregelen. Hvis barnet deretter flytter inn i en av
boligene til foreldrene slik at det har oppstått felles hjem med barnet, vil
pendlerregistreringen måtte opphøre.

Eksempel 3
Hvis en av ektefellene har et særkullsbarn som vedkommende har felles
hjem med, vil vilkårene for å bli registrert etter sammenligningsreglen
for denne ektefellen ikke være oppfylt. Dette innebærer at heller ikke
den andre ektefellen vil kunne bli registrert som pendler etter sammen-
ligningsreglen, siden det er et vilkår at begge ektefellene oppfyller vilkå-
rene. Dette innebærer at sammenligningsregelen ikke kan benyttes av
den ene ektefellen hvis den andre ektefellen ikke oppfyller vilkårene.

§ 5-3-3. Enslige pendlere

§ 5-3-3. Enslige pendlere
Som enslig pendler regnes person som ikke går inn under

§ 5-3-2.
Enslig som pendler mellom foreldrehjem og annen bolig, reg-

nes som bosatt i foreldrehjemmet. Fra og med det år pendleren
fyller 22 år regnes imidlertid vedkommende som bosatt i den
andre boligen dersom den er selvstendig etter § 5-3-4.

Enslig som har overveiende døgnhvile i annen bolig enn for-
eldrehjemmet, kan kreve å bli registrert som bosatt i denne bolig.
Slik registrering kan ikke omgjøres så lenge boligsituasjonen mv.
i det vesentlige er uforandret.

Med foreldrehjem forstås det folkeregistrerte bosted til for-
eldre eller andre som pendleren har vokst opp hos. Kan flere
boliger regnes som foreldrehjem for pendleren, gjelder regelen i
folkeregisterloven § 5-1 annet ledd i forholdet mellom disse.

Den som tar til å pendle fra en kommune der han har vært
registrert bosatt i minst tre år når pendlingen tar til, til en bolig i
en annen kommune, kan kreve å forbli registrert som bosatt i den
første kommunen dersom:
a) boligen på det opprinnelige bostedet har minst dobbelt så

stort areal av primærrom som den andre boligen, og
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b) pendleren eier den første boligen eller har utgifter til leie av
denne. En pendler som har benyttet en eiendom som bolig
mot å dekke driftskostnadene, likestilles med pendlere som tar
til å pendle fra en eid til en leid bolig dersom pendleren er nær
slektning av eiendommens eier eller er mottaker etter en føde-
rådskontrakt.

c) For bolig i boenhet der det bor flere, regnes som areal av pri-
mærrom boenhetens totale areal av primærrom delt på antall
beboere over 15 år. § 5-3-4 annet og tredje ledd gjelder så
langt de passer.
I andre tilfeller enn nevnt i første til femte ledd, skal enslig

som pendler mellom to eller flere boliger, regnes som bosatt i sin
selvstendige bolig, jf. § 5-3-4. Ved pendling mellom selvstendige
boliger eller mellom uselvstendige boliger, gjelder regelen i folke-
registerloven § 5-1 annet ledd, dersom ikke den enslige krever
noe annet på grunnlag av femte ledd.

Generelt
Bestemmelsen har regler om enslige pendlere. Om reglene for familie-
pendlere, se fregforskr. § 5-3-2. Familiependlere. Om hvem som anses
som enslige pendlere, og hvem som anses som familiependlere, se freg-
forskr. § 5-3-3 Første ledd.
 
Enslige personer deles etter forskriften inn i tre kategorier:
- Enslige som i løpet av året ikke er fylt 22 år og som pendler mellom

foreldrehjem og annen bolig.
- Enslige som i løpet av året vil fylle 22 år eller mer og som pendler

mellom foreldrehjem og selvstendig bolig
- Andre enslige som pendler mellom to eller flere boliger (se fregforskr.

§ 5-3-3 Femte ledd).

Første ledd
Hvem som er enslige pendlere, defineres i første ledd. Begrepet er nega-
tivt avgrenset fra familiependlere, noe som betyr at en enslig pendler er
en person som ikke er gift/registrert partner og/eller har felles hjem med
egne barn, samt pendlere som forsørger og bor sammen med søsken. Se
fregl. § 5-2. Ektefeller og barn.

Annet ledd
Generelt
Fregforskr. § 5-3-3 annet ledd omhandler
- Enslige som i løpet av året ikke er fylt 22 år og som pendler mellom

foreldrehjem og annen bolig (første punktum), og
- Enslige som i løpet av året vil fylle 22 år eller mer og som pendler

mellom foreldrehjem og selvstendig bolig (annet punktum).
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Enslige som i løpet av året ikke er fylt 22 år og som pendler mellom foreldrehjem
og annen bolig
Enslige som i løpet av året ikke er fylt 22 år og som pendler mellom for-
eldrehjem og annen bolig regnes alltid som bosatt i foreldrehjemmet
under forutsetning av at de øvrige pendlervilkårene er oppfylt (se freg-
forskr. § 5-3-5 Annet ledd). Dette gjelder uavhengig av om boligen i
arbeidskommunen er selvstendig eller uselvstendig. Om hva som er en
selvstendig bolig og hva som er en uselvstendig bolig se fregforskr.
§ 5-3-4. Selvstendig og uselvstendig bolig.

Enslige som i løpet av året vil fylle 22 år eller mer og som pendler mellom
foreldrehjem og selvstendig bolig
Enslige som i løpet av året vil fylle 22 år eller mer og som pendler mel-
lom foreldrehjem og bolig på arbeidsstedet er bosatt i boligen på
arbeidsstedet når denne boligen er selvstendig. Er boligen på arbeidsste-
det uselvstendig, skal personen registreres som bosatt i foreldrehjemmet
etter pendlerbestemmelsene, under forutsetning av at de øvrige pendler-
vilkårene er oppfylt (se fregforskr. § 5-3-5 Annet ledd). For hva som er
en selvstendig bolig og hva som er en uselvstendig bolig, se fregforskr.
§ 5-3-4. Selvstendig og uselvstendig bolig.

Rangering av boliger - oppsummering
Enslige pendlere regnes som bosatt i den boligen som kommer høyest
opp på de to følgende oppstillinger:

21 år eller yngre 22 år eller eldre

foreldrehjem selvstendig bolig

selvstendig bolig foreldrehjem

uselvstendig bolig uselvstendig bolig

 
Når det pendles mellom to boliger som rangeres likt, må saken løses
etter døgnhvileregelen i fregl. § 5-1 Annet ledd.

Tredje ledd
Etter første punktum kan den enslige kreve å bli registrert på bosted
hvor han har sin overveiende døgnhvile, selv om den andre boligen er
foreldrehjemmet. Dette må forstås slik at parten ikke ønsker pendlerre-
gistrering slik at fregl. § 5-1 Annet ledd vil gjelde.
 
Annet punktum presiserer at for det tilfelle parten har krevd å bli regis-
trert etter fregforskr. § 5-3-3 tredje ledd, så kan ikke registreringen
omgjøres med mindre det skjer vesentlige forandringer i boligsituasjo-
nen mv. Dette må forstås slik at hvis parten først har takket nei til å bli
registrert etter pendlerbestemmelsene, jf. første punktum «krevd», så kan
en ikke ombestemme seg etterpå.
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Fjerde ledd
Med foreldrehjem forstås det folkeregistrerte bosted til foreldrene eller
andre som en har vokst opp hos. Det vil si det folkeregistrerte bosted
foreldrene nå har uavhengig av om man selv har vokst opp der. Dersom
to ulike boliger kan regnes som foreldrehjem, vil det stedet en har over-
veiende døgnhvile regnes som foreldrehjem.
 
Dersom vedkommende har eksklusiv disposisjonsrett til en del av den
bygning som foreldrene bor i og det med leiekontrakt og kvitteringer
dokumenteres at det betales markedsleie, anses ikke denne boenheten
som en del av foreldrehjemmet. Denne delen av bygningen betraktes i
slike tilfeller som vedkommendes boenhet.

Femte ledd
Generelt
Bestemmelsen gir et unntak fra hovedreglene om hvor en person skal
anses bosatt, og gjelder personer som har vært registrert bosatt i en
kommune i minst tre år sammenhengende på det tidspunkt pendling tar
til. Personen vil da kunne ha halvparten så stor bolig i arbeidskommu-
nen som hjemkommunen og likevel bli registrert som pendlere. Regelen
omtales også som "sammenligningsregelen".
 
Bestemmelsen gjelder bare dersom boligen på hjemstedet er en selvsten-
dig bolig som vedkommende eier eller leier, jf. fregforskr. § 5-3-4. Selv-
stendig og uselvstendig bolig. Sidestilt er bolig pendleren benytter mot å
dekke driftskostnadene, dersom pendleren er en nær slektning av eien-
dommens eier eller mottaker etter en føderådskontrakt. Foreldrehjem
faller derfor utenfor, med mindre vedkommende i tre år før pendlingen
tok til har disponert selvstendig bolig i foreldrehjemmet. Vedkommende
må sannsynliggjøre dette f.eks. med kvitteringer eller kontoutskrifter
som viser at driftskostnadene dekkes. Leiekontrakt og kvitteringer kan
også sannsynliggjøre at det betales leie.
 
Personen kan selv velge å bruke sammenligningsregelen fremfor hoved-
regelen. For at så skal skje, må vedkommende fremsette krav om at
sammenligningsregelen skal legges til grunn.
 
Bestemmelsen gjelder for enslige og under visse forutsetninger for ekte-
feller, jf. fregforskr. § 5-3-2 Tredje ledd.
 
Det er borgeren selv som må dokumentere at boligen i arbeidskommu-
nen holder seg innenfor den arealgrensen som er gitt i bestemmelsen, jf.
fregforskr. §§ 5-3-3 femte ledd, jf. § 5-3-4 Annet ledd.
 
Bestemmelsen stiller opp følgende vilkår:
- Vilkår 1: Registrert bosatt i hjemkommunen i tre år
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- Vilkår 2: Dobbelt så stort areal av primærrom på boligen i hjemkom-
munen som boligen i arbeidskommunen

- Vilkår 3: Eier/leier/disponerer boligen, mot å dekke driftskostnadene,
dersom pendleren er nær slektning av boligens eier, eventuelt motta-
ker etter føderådskontrakt

Vilkår 1: Registrert bosatt i hjemkommunen i tre år
Det første vilkåret om at man må ha vært registrert bosatt i hjemkom-
munen i minst tre år skaper få problemer. Det avgjørende er at en har
vært registrert bosatt i samme kommune i tre år. At det er på samme
bosted i kommunen er ikke noe krav. Vilkåret må være oppfylt også i de
tilfeller hvor registreringen i hjemkommunen er opprettholdt for eksem-
pel gjennom fregforskr. § 5-1-4. Studenter.
 
I tilfelle av kommunesammenslåinger, vil borgeren ta med seg botiden
fra den tidligere kommunen inn i den nye kommunen. Etter sammen-
slåingen, må borgeren kunne flytte innenfor den nye kommunens gren-
ser.

Vilkår 2: Dobbelt så stort areal av primærrom på boligen i hjemkommunen som
boligen i arbeidskommunen
Når det gjelder det andre vilkåret, knyttet til areal, vil oppmåling av
areal av primærrom bli tilsvarende det som er beskrevet nedenfor om
selvstendig bolig, jf. fregforskr. § 5-3-4 første ledd bokstav a. Se Vilkår 1
(bokstav a): minst 30 kvm primærrom.
 
Siste del av bestemmelsen gir regler om hvor stort areal som kan tilord-
nes personen dersom vedkommende bor sammen med andre ved
anvendelse av femte ledd. Det aktuelle arealet er boenhetens totale areal
av primærrom delt på antall beboere over 15 år. Det vises videre til freg-
forskr. § 5-3-4 Første ledd og Tredje ledd som også gjelder så langt de
passer. Se også Arealberegning når flere bor sammen.

Vilkår 3: Eier/leier/disponerer boligen
Når det gjelder kravet om "utgifter til leie av boligen" må det kreves at
pendleren finansierer boligen fullt ut. Det må derfor betales en reell leie.
Leien må ikke være symbolsk. Se imidlertid unntakene som gjelder bruk
av nær families bolig når man dekker driftskostnadene, samt føderåds-
kontrakt.

Sjette ledd
Bestemmelsen gjelder "andre tilfeller" enn de resten av bestemmelsen
gjelder. I slike tilfeller skal personen regnes som bosatt i den selvsten-
dige boligen. Er begge boligene enten selvstendige eller uselvstendige,
gjelder døgnhvileregelen i fregl. § 5-1 Annet ledd. Om hva som er en
selvstendig bolig og hva som er en uselvstendig bolig se fregforskr.
§ 5-3-4. Selvstendig og uselvstendig bolig.
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§ 5-3-4. Selvstendig og uselvstendig bolig

§ 5-3-4. Selvstendig og uselvstendig bolig
Som selvstendig bolig regnes hus eller leilighet som:

a) har minst 30 kvadratmeter primærrom, og
b) har innlagt vann og avløp, og
c) pendleren eier eller disponerer for et tidsrom som må forut-

settes å få en varighet av minst ett år, og
d) pendleren har tilgang til alle ukens dager.
e) I boenhet der det bor mer enn en person, er kravet til areal av

primærrom 30 kvadratmeter tillagt 20 kvadratmeter for hver
ytterligere beboer over 15 år i boenheten.
Pendleren må dokumentere boligenes areal av primærrom,

enten ved oppmåling av takstmann eller på annen måte som
registermyndigheten finner tilfredsstillende. Registermyndighe-
ten kan legge bruksarealet til grunn dersom dette er bedre doku-
mentert enn areal av primærrom.

Dersom pendleren leier bolig i boenhet der det også bor andre,
kan han kreve at vurderingen gjøres ut fra et arealkrav på 30
kvadratmeter, der det legges til grunn det areal som han dispo-
nerer alene, tillagt hans andel av areal i boenheten som etter sin
art er felles. Areal i boenheten som etter sin art er felles, tas ikke
i betraktning i boenhet med syv eller flere beboere over 15 år.

Bolig som ikke er selvstendig, regnes som uselvstendig bolig.

Generelt
Bestemmelsen definerer viktige begreper i pendlerregelverket. Begre-
pene selvstendig/uselvstendig bolig er relevant både for familiependlere,
jf. fregforskr. § 5-3-2. Familiependlere og enslige pendlere, jf. fregforskr.
§ 5-3-3. Enslige pendlere.
 
Oppsummert er en selvstendig bolig hus/leilighet/boenhet på minst 30
kvm areal av primærrom, med innlagt vann og avløp, som man skal dis-
ponere i minst ett år og som man har tilgang til alle ukens dager.
 
Med uselvstendig bolig forstås alle andre boliger, jf. fregforskr. § 5-3-4
Fjerde ledd.

Første ledd
Generelt
Bestemmelsen angir vilkårene for at en bolig skal anses som en selvsten-
dig bolig. Det er fire vilkår som alle må være oppfylt for at boligen skal
være selvstendig. Vilkårene omtales nedenfor.

Vilkår 1 (bokstav a): minst 30 kvm primærrom
Begrepet primærrom kan for alle praktiske formål sies å ha erstattet det
tidligere begrepet boareal. Ved måling av primærrom legges NS
3940:2012 om «Areal og volumberegning av bygninger», samt "Takst-
bransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger – 2014" til grunn.
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For eksempel er følgende rom definert som primærrom i takstbransjens
retningslinjer: kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeids-
rom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobby-
rom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger),
stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/
vindfang, kjøkken, soverom, badstue, rom med svømmebasseng, gang
(åpne kjellerrom, loftsrom, etc. er ikke å betrakte som gang), lukkede
trapperom/heis, oppholdsrom i boligen som brukes til boligformål.
 
Det resterende areal kalles sekundærrom (s-rom). Dette arealet inngår
ikke i boligens primærdel. Følgende rom er i takstbransjens retningslin-
jer f.eks. definert som sekundærrom: matkjeller, potetkjeller, vinkjeller,
uinnredet kjellerrom, kott, walk-in-closet, uinnredet loft, boder, garde-
robe, garasje, fyrrom, søppelrom, kjølerom, tekniske rom og innglassert
balkong.
 
For å inngå i primærrom stilles det flere krav, blant annet knyttet til tak-
høyde. Det er også egne regler for oppmåling av areal. Det vises her til i
takstbransjens retningslinjer. For krav til dokumentasjon se fregforskr.
§ 5-3-4 Annet ledd.

Vilkår 2 (bokstav b): innlagt vann og avløp
Det er ikke krav om at en bolig har WC eller annen form for toalett for
å være selvstendig.
 
Brønn/borehull med pumpe i huset vil regnes som innlagt vann, forut-
satt at den er isolert mot frost.
 
At boligen er tilkoblet det offentlige vann-nettet antas ikke å være et
krav, så sant den alternative vann og avløpsfunksjon har samme funksjo-
nalitet.

Vilkår 3 (bokstav c): disponere i minst ett år
Dette innebærer at boliger som skal disponeres i mindre enn ett år, all-
tid vil være uselvstendige uavhengig av størrelse og av om det er innlagt
vann og avløp. Forlenges en leiekontrakt slik at det samlede leietidsrom
blir lenger enn 12 måneder, må leieperiodene ses i sammenheng.
 
Problemer i relasjon til dette kravet vil kunne oppstå hvis parten påbero-
per seg at han bytter leilighet en gang i året i arbeidskommunen eller at
to eller flere pendlere har satt leilighetsbytte i system. Det avgjørende i
så måte vil være hvorvidt parten kan dokumentere at det har funnet sted
en reell flytting, og at han ikke har tenkt å bli boende på det nye stedet i
over ett år.
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Vilkår 4 (bokstav d): tilgang alle ukens dager
Hvis det dokumenteres at boligen i en nærmere angitt periode ikke kan
disponeres i helgene, antas det at det må tas utgangspunkt i normaltil-
standen, dvs. at den kan disponeres alle ukens dager.

Arealberegning når flere bor sammen
Når flere bor sammen, skal areal av primærrom deles på antall beboere
over 15 år. Fregforskr. § 5-3-4 angir to forskjellige metoder for å
beregne areal av primærrom pr. beboer i Første ledd og Tredje ledd.
 
Hvilken av de to bestemmelsene som legges til grunn for beregningen av
areal av primærrom, vil i visse tilfeller være av stor betydning for hvor-
vidt en bolig skal anses som uselvstendig eller selvstendig.
 
Bestemmelsen i første ledd omfatter alle tilfelle hvor flere bor i en boen-
het sammen. Det avgjørende ved vurderingen etter første ledd er at par-
ten bor i boenheten, ikke hvorvidt parten eier, leier eller på annen måte
har adgang til å bo der. Boenhetens areal av primærrom skal deles på
antall beboere over 15 år. Det er ingen maksimalgrense for hvor mange
som skal tas med i utregningen, sml. tredje ledd siste punktum. Bestem-
melsen er forutsatt å gjelde samboere, familier og andre bofellesskap
med to eller flere personer i samme husstand.
 
Arealet beregnes på denne måten:
 
30 kvm for første beboer, deretter 20 kvm for hver ytterligere beboer.
Hele boenhetens areal av primærrom legges til grunn. Det er kun bebo-
ere over 15 år som medregnes.
 

Eksempel
For fire personer som bor i en bolig på 87 kvm primærrom vil boligen
være uselvstendig (30 + 19 + 19 + 19). For å være selvstendig må boli-
gen være på minst 90 kvm (30 + 20 + 20 + 20).

Annet ledd
Det er parten selv som må dokumentere areal av primærrom. Det følger
av forskriftens ordlyd at oppmåling av takstmann er godkjent som doku-
mentasjon, men også annen dokumentasjon kan godtas av folkeregister-
myndigheten.
 
Generelt sett må kravene til dokumentasjon skjerpes desto nærmere
grensen for uselvstendig bolig en kommer. Dette innebærer at doku-
mentasjon som i enkelte tilfelle kan godtas, ikke vil kunne være god nok
i en annen forbindelse. Det er derfor ikke mulig å gi en uttømmende
oppregning av dokumentasjon som kan godtas.
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Arkitekttegninger sendt til plan- og bygningsetaten i forbindelse med
oppføring av bolig vil i enkelte tilfeller kunne godtas. Her må det imid-
lertid ses hen til hvor gamle tegningene er.
 
Salgsoppgaver utarbeidet av megler i forbindelse med salg av boligen
bør en i utgangspunktet ikke godta. Imidlertid bør slik dokumentasjon
kunne godtas i sakene hvor det ikke er tvilsomt hvorvidt leiligheten er
selvstendig eller uselvstendig.

Tredje ledd
Bestemmelsen angir unntaket fra hovedregelen i fregforskr. § 5-3-4
Første ledd, om arealberegning når flere personer bor i samme boenhet.
Unntaket kommer til anvendelse når en person "leier bolig i boenhet der
det også bor andre".
 
Bestemmelsen gjelder altså kun i de tilfeller hvor vedkommende leier en
bolig i en boenhet. I fregforskr. § 5-3-4 Første ledd gjelder ikke en til-
svarende avgrensning til leieforhold.
 
Utgangspunktet er at regelen gjelder for boenheter med flere boliger,
typisk hybelhus. Forarbeidene nevner i tillegg det tilfelle at det leies en
hybel i leilighet hvor det fra før bor et par. Dette innebærer at de som
alene eller sammen leier en boenhet som ikke består av flere boliger,
ikke vil kunne påberope denne regelen.
 
I dette ligger det at hvis de nevnte vilkår er oppfylt, så kan han kreve at
arealberegningen gjøres etter tredje ledd. Dette forutsetter imidlertid at
parten er gjort kjent med denne bestemmelsen, jf. fvl. §§ 11, 16 og 17.
Hvis parten ikke krever dette, vil arealet beregnes etter fregforskr.
§ 5-3-4 Første ledd, annet punktum.
 
Etter denne bestemmelsen kan beboeren kreve at det legges til grunn et
areal av primærrom på 30 kvm. Dette skal utregnes ved at det tas
utgangspunkt i det arealet beboeren disponerer alene tillagt hans del av
det arealet i boenheten som «etter sin art er felles». Hva som her måtte
være avtalt i leiekontrakten er ikke avgjørende. Med uttrykket ”etter sin
art er felles” skal forstås de deler av areal av primærrom som alle
beboerne disponerer sammen slik som kjøkken, bad, stue og entre.
Dette innebærer at en deler fellesarealet på antall beboere. Det er kun
beboere over 15 år som medregnes. Er det syv eller flere beboere over
15 år, ses det bort fra hele fellesarealet.
 

Eksempel
Arealet av primærrom er på 119 kvm. Fire personer bor i boligen. Hver
person disponerer et rom på 10 kvm alene. De disponerer da 19,75 kvm
hver av det areal som etter sin art er felles (79/4). Areal per person blir
da 29,75 kvm (10 + 19,75). Legger man i dette eksempelet til grunn
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regelen i annet ledd, ville resultatet blitt at personene hadde selvstendig
bolig (30 kvm + 20 kvm + 20 kvm + 20 kvm = 90 kvm).
 
 
Hvilken av de to bestemmelsene som legges til grunn for beregningen av
areal av primærrom, vil i visse tilfeller være av stor betydning for hvor-
vidt en leilighet skal anses som uselvstendig eller selvstendig.

Fjerde ledd
Uselvstendig bolig er negativt avgrenset til bolig som ikke er selvstendig.

§ 5-3-5. Krav til pendling (besøkshyppighet)

§ 5-3-5. Krav til pendling (besøkshyppighet)
For familiependlere, jf. § 5-3-2 gjelder de krav til besøkshyp-

pighet som tilsier at boligen skal regnes som det felles hjem.
For enslige, jf. § 5-3-3 kreves så regelmessige og hyppige

hjembesøk som forholdene gjør rimelig. Ved vurderingen legges
vekt på avstand, reisemuligheter og økonomi. For enslige som i
løpet av året fyller 22 år eller mer, regnes besøk vanligvis ikke
som pendling dersom de foregår sjeldnere enn hver tredje uke.

Generelt
Denne bestemmelsen gir regler om hvor ofte en person må reise mellom
bolig på hjemsted og bolig på arbeidsstedet for å bli registrert som
pendler i Folkeregisteret.
 
Det er personen selv som har bevisbyrden for at kravet til pendlerhyp-
pighet er oppfylt. Påstand kan f.eks. sannsynliggjøres ved billetter, bom-
passeringer, kjørebok, frivillig fremlagte kontoutskrifter eller lignende.
For å vurdere omfanget av pendlingen, kan det også kreves fremlagt
dokumenter som viser fremmøte på arbeid. I saker hvor personer på
grunn av avstand må ta natten i bruk for å komme frem i tide på arbei-
det, kan døgnhvilen denne natt verken krediteres det ene eller andre
sted.

Første ledd
For familiependlere gjelder de krav til besøkshyppighet som tilsier at
ektefellenes bolig skal regnes som det felles hjem, se fregforskr. § 5-2-1
Første ledd og Annet ledd. Det vil si at hjemreiser normalt må skje
oftere enn hver tredje måned.

Annet ledd
Generelt
For enslige er forutsetningen for å registreres som pendler at besøkene i
den bolig som regnes som det folkeregistermessige bosted skjer med en
regelmessighet og hyppighet som etter forholdene anses som rimelig.
Reiseavstand, reisemulighet, og økonomi teller også med i vurderingen.
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Over 22 år
For enslige som i løpet av året fyller 22 år eller mer, er kravet til reise-
hyppighet vanligvis satt til et hjembesøk hver tredje uke. Med kort reise-
avstand til foreldrehjemmet eller annet hjem, må det kreves hyppigere
besøk. Ved reisetid én vei på opptil to timer, er det i henhold til forvalt-
ningspraksis krav om hjemreise hver uke.
 
I visse tilfelle kan imidlertid registrering som pendler godtas også ved
sjeldnere hjembesøk enn hver tredje uke. Dette gjelder enslige som ved
siden av arbeid er under utdannelse. Videre gjelder det når det forelig-
ger helt spesielle forhold, f.eks. spesielle arbeidsforhold, svak økonomi
og sykdom som gjør det rimelig å lempe på minstekravet. Lang reiseav-
stand kan i seg selv ikke begrunne noe unntak fra treukerskravet.

Under 22 år
For enslige som ikke fyller 22 i løpet av året gjelder ikke kravet om en
hjemreise hver tredje uke. For disse gjelder det etter forvaltningspraksis
et krav om hjemreiser hver sjette uke.
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§ 5-4. Regjeringsmedlemmer og
stortingsrepresentanter mv.

§ 5-4. Regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter mv.
Medlemmer av regjeringen og Stortinget, statssekretærer og

politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens
kontor registreres som bosatt i den kommunen der de hadde sitt
bosted før de tiltrådte. Dette gjelder bare så lenge personen dis-
ponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen. Per-
sonens ektefelle og barn i felles husstand registreres bosatt
samme sted, med mindre de har særlig svak tilknytning til denne
boligen.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 5 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
- Ot. prp. nr. 64 (1996-97) punkt 1.3

Første ledd
Bestemmelsen gjelder bosted for nasjonalt folkevalgte og politisk
ledelse, samt deres familie. Slike personer skal registreres som bosatt i
den kommunen der de hadde sitt bosted før de tiltrådte. Det samme
gjelder som hovedregel ektefelle og barn i felles husstand.
 
Når det gjelder forståelsen av bestemmelsen, vises det til Ot. prp. nr. 64
(1996-97) punkt 1.3.
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Kapittel 6 Den enkeltes
meldeplikt til
Folkeregisteret

§ 6-1. Flyttemelding

§ 6-1. Flyttemelding
Den som endrer bosted innen en norsk kommune eller mellom

norske kommuner, skal innen åtte dager etter flyttingen melde
dette til skattekontoret.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L26.03.2010 nr. 9 Lov om vergemål (vgml.)
- L045.08.1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre (bl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 6 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Generelt
Etter fregl. § 6-1 er den som endrer bosted i Norge pliktig til å melde
flytting innen åtte dager etter flyttingen. Bestemmelsen gjelder kun per-
soner som er bosatt i Norge ved flytting innenlands.
 
Den samme plikten gjelder også ved innflyttinger, jf. fregl. § 6-2. Mel-
ding om innflytting. Utflyttinger meldes før utreise, jf. fregl. § 6-3. Mel-
ding om utflytting. Når personer etter offentlig tiltak blir plassert i insti-
tusjon eller i privat pleie, har vedkommende offentlige myndighet plikt
til å melde flyttingen, jf. fregforskr. § 7-1-1 Annet ledd.
 
I fregforskr. §§ 6-5-1 til 6-5-3 er det gitt utfyllende regler. Se fregforskr.
§ 6-5-1. Krav til flyttemelding, § 6-5-2. Flytte- og registreringsdato og
§ 6-5-3. Manglede melding om flytting.
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For regler om hvem som regnes som bosatt og regler om bosted se fregl.
Kapittel 4 Hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge og Kapittel 5
Bosted.

Hvem kan melde flytting innad i Norge?
Generelt
Personer over 18 år er meldepliktige etter denne bestemmelsen. Mel-
dingen skal være underskrevet av den som har meldeplikt etter loven
eller den som den meldepliktige har gitt fullmakt. Når en familie flytter
samlet, godtas det imidlertid at den ene ektefellen undertegner på vegne
av hele familien, herunder for barn over 18 år. Det samme gjelder sam-
boere med felles barn.
 
Melding om flytting innen Norge kan gjøres i innlogget elektronisk løs-
ning og anses da underskrevet, jf. fregforskr. § 6-5-1 Annet ledd.
 
Nærmere om hvordan melding skal gis, se fregforskr. § 6-5-1. Krav til
flyttemelding.

Hvem kan melde flytting for person over 18 år som har verge?
Hovedregelen er at personen selv melder flytting. For personer som har
fått oppnevnt verge kan vergen undertegne melding om flytting, forut-
satt at underskrift på flyttemelding faller inn under vergeoppdraget, se
temakapittel Vergemål. Man må imidlertid merke seg at dette er en
”kan-regel”. En flyttemelding vil derfor være gyldig når den er under-
tegnet av den meldepliktige, selv om den mangler vergens underskrift.
Er folkeregistermyndigheten i tvil om den meldepliktiges egen under-
skrift skal godtas, bør det kreves at vergen undertegner flyttemeldingen.
Mangler personen rettslig handleevne til å melde flytting, kan vedkom-
mendes underskrift ikke godtas.

Hvem kan melde flytting for person over 18 år ved fullmakt?
Flyttemeldingen kan fremsettes av fullmektig. Folkeregistermyndigheten
må få kopi av fullmakten og fullmektigen må legitimere seg.
 
Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål og er nærmere regulert i
vgml. kapittel 10. Se temakapittel Vergemål. Fullmaktsgiver vil i
utgangspunktet kunne melde flytting selv, men dersom rett til å melde
flytting er omfattet av fremtidsfullmakten, kan fullmektig melde flytting
for fullmaktsgiver, jf. vgml. §§ 80 og 85.
 
Legalfullmakten nærstående har etter vgml. § 94 gir ikke adgang til å
melde flytting.

Hvem kan melde flytting for person under 18 år?
Nærmere om hvem som kan melde flytting for person under 18 år, se
fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd.
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Flytting – sperret adresse
Dersom den som melder flytting ber om sperret adresse, skal vedkom-
mende henvises til lokalt politi for å søke om sperret adresse. Det er
politiet eller barnevernet som har myndighet til å beslutte sperring (gra-
dering) av adresse, jf. fregl. § 10-4. Graderte opplysninger.
 
Der politiet eller barnevernet har besluttet at den som flytter skal ha
sperret adresse, håndteres saken av Skattedirektoratet.
 
Dersom folkeregistermyndigheten mottar en flyttemelding direkte fra en
person med sperret adresse, skal meldingen returneres avsender med
orientering om at saken må tas opp med lokalt politi, evt. barnevernet
dersom det er en barnevernssak.

Postadresse
Postadresse som er oppgitt i flyttemelding registreres i postadressefeltet
i Folkeregisteret.
 
Dersom folkeregistermyndigheten i andre tilfeller mottar anmodning
om registrering av postadresse, må det kreves at henvendelsen er skrift-
lig og undertegnet av vedkommende person, samt at det er fremlagt
kopi av legitimasjonsdokument eller at personen er legitimert ved inn-
logging i elektronisk tjeneste. Postadresseendringer som er meldt til
Posten er således ikke tilstrekkelig grunnlag for registrering/endring av
postadresse i Folkeregisteret uten skriftlig bekreftelse fra vedkommende
person.
 
Folkeregistermyndigheten har normalt ikke adgang til å endre en per-
sons postadresse uten medvirkning fra den det gjelder eller dennes full-
mektig. Dersom folkeregistermyndigheten har informasjon om at en
registrert postadresse klart er feilaktig, kan registrert postadresse slettes.
En slik sletting anses ikke som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens
regler. Se temakapittel Forvaltning om hva som anses som et enkeltved-
tak.

Kontaktopplysninger for dødsbo
Når en person dør, sender tingretten automatisk informasjon om hvem
som er skifteattestmottaker til folkeregistermyndigheten, slik at denne
personen blir registrert som kontaktperson for dødsboet i Folkeregis-
teret. Avdødes postadresse blir slettet og erstattet med kontaktopplys-
ning for dødsboet. Dersom man ønsker å registrere en annen kontakt-
person enn den som står registrert som kontaktperson for dødsboet i
Folkeregisteret, må alle arvinger signere på at de godkjenner endringen
før den kan registreres, eventuelt må det fremlegges signert fullmakt fra
samtlige arvinger.
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§ 6-2. Melding om innflytting

§ 6-2. Melding om innflytting
Den som flytter til Norge for å bosette seg i en norsk kom-

mune, skal innen åtte dager etter ankomsten personlig melde
dette på skattekontoret og vise frem pass eller tilsvarende legiti-
masjon.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 6 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
- Overenskomst av 01.11.2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland,

Island, Norge og Sverige om folkeregistrering

Første ledd
Generelt
Etter fregl. § 6-2 skal den som kommer fra utlandet for å bosette seg
eller for å oppholde seg her i minst seks måneder, personlig melde seg
for folkeregistermyndigheten, dvs. ett av kontorstedene som er utpekt til
å foreta ID-kontroller, og levere flyttemelding. Dette gjelder også ved
innflytting fra annet nordisk land, se art. 2 nr. 1 i internordisk overens-
komst om flytting. Dette må skje innen åtte dager etter innreisen og det
må vises frem gyldig pass eller annet godkjent legitimasjonsdokument
som viser navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap og er utstyrt med
bilde av vedkommende. Alle som omfattes av samme flyttemelding må
uten unntak møte personlig. Norske statsborgere er ikke fritatt fra frem-
møte- og legitimasjonsplikten ved innflytting. Gjennomført og godkjent
ID-kontroll ved personlig oppmøte vil gi identitetsgrunnlagsstatus "kon-
trollert", jf. fregforskr. § 3-2-1. Grunnlaget for registrert identitet.
 
Når det gjelder utenlandsk statsborger som ved innreisen til Norge har
registreringsplikt eller meldeplikt til utlendingsmyndighetene, er disse
unntatt fra meldeplikten som følger av fregl. § 6-2, jf. fregforskr. § 6-5-4.
Unntak fra meldeplikt til skattekontoret ved innflytting. Unntaket gjel-
der i de tilfeller utlendingsmyndighetene har kontrollert og fastsatt ved-
kommendes identitet og oversender de opplysninger registermyndighe-
ten har fastsatt. Se nærmere om dette i kapittelet om fregl. § 4-2, Opp-
holdstillatelse etter tredjelandsregelverket
 
For nærmere om hvem som kan undertegne melding om innflytting, se
fregl. § 6-1. Flyttemelding
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I fregforskr. §§ 6-5-1 til 6-5-4 er det gitt utfyllende regler. Se fregforskr.
§ 6-5-1. Krav til flyttemelding, § 6-5-2. Flytte- og registreringsdato,
§ 6-5-3. Manglede melding om flytting og § 6-5-4. Unntak fra melde-
plikt til skattekontoret ved innflytting.
 
Om vilkårene for at en person skal registreres som bosatt i Norge, se
fregl. kapittel Kapittel 4 Hvem som skal regnes for å være bosatt i
Norge.

Spesielt om innflytting av mindreårige barn
Nærmere om hvem som kan melde innflytting for person under 18 år,
se fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd.

Innflytting – sperret adresse
Dersom den eller de som melder innflytting ber om sperret adresse, skal
vedkommende henvises til lokalt politi for å søke om sperret adresse.
Det er politiet eller barnevernet som har myndighet til å beslutte sper-
ring (gradering) av adresse, jf. fregl. § 10-4. Graderte opplysninger.
 
Der politiet eller barnevernet har besluttet at innflytter skal ha sperret
adresse, skal innflytter som ikke er unntatt meldeplikten etter fregl.
§ 6-2. Melding om innflytting, jf. fregforskr. § 6-5-4. Unntak fra melde-
plikt til skattekontoret ved innflytting, møte på ett av folkeregistermyn-
dighetens kontorsteder som er utpekt til å foreta ID-kontroller for å
gjennomføre slik kontroll. Det er kun ID-kontroll som skal gjennom-
føres, all øvrig håndtering av saken gjøres av politi/barnevern og Skatte-
direktoratet.
 
Dersom det lokale politidistriktet har avslått sperret adresse, skal politiet
henvise personen til folkeregistermyndigheten for å melde innflytting
som da behandles av folkeregistermyndigheten på vanlig måte.
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§ 6-3. Melding om utflytting

§ 6-3. Melding om utflytting
Den som flytter til et land utenfor Norden for å bosette seg der

eller oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen
melde dette til skattekontoret.

Melding i forbindelse med flytting til et annet nordisk land
reguleres av overenskomst 1. november 2004 nr. 41 mellom Dan-
mark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 6 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
- Overenskomst av 01.11.2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland,

Island, Norge og Sverige om folkeregistrering

Første ledd
Generelt
Den som flytter til et land utenfor Norden for å bosette seg der eller
oppholde seg der i minst seks måneder, er pliktig til å melde fra til folke-
registermyndigheten før utreisen.
 
Vilkåret for at det skal foreligge flytting, er at vedkommende skal
bosette seg i vedkommende land etter utflytting fra en norsk kommune.
Det kreves at det skal ha skjedd en bostedsforrykning, dvs. tilknytningen
til bosted i Norge er opphørt samtidig som ny selvstendig bolig i utlan-
det er tilflyttet. Det vises til fregl. § 4-3. Utflytting for en nærmere rede-
gjørelse.
 
Når det gjelder meldeplikten og hvem som skal melde flytting gjelder de
samme regler som ved flyttinger i Norge med det unntak at barn over
18 år selv må signere og vedlegge egen legitimasjon. Se fregl. § 6-1.
Flyttemelding. Om barn under 18 år, se fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd.
 
I fregforskr. §§ 6-5-1 til 6-5-3 er det gitt utfyllende regler. Se fregforskr.
§ 6-5-1. Krav til flyttemelding, § 6-5-2. Flytte- og registreringsdato og
§ 6-5-3. Manglede melding om flytting.

Spesielt om utflytting av mindreårige barn
Nærmere om hvem som kan melde utflytting for person under 18 år, se
fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd.
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Postadresse
For personer som registreres som utvandret på grunnlag av flyttemel-
ding registreres den meldte bostedsadresse i utlandet i postadressefeltet,
med mindre melderen har ført en annen adresse i flyttemeldingens post-
adressefelt.
 
Man har normalt ikke adgang til å endre en persons postadresse uten
medvirkning fra den det gjelder eller dennes fullmektig. Dersom folke-
registermyndigheten har informasjon om at en registrert postadresse
klart er feilaktig, kan registrert postadresse slettes. En slik sletting anses
ikke som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. Se temakapittel
Forvaltning om hva som anses som et enkeltvedtak.
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Annet ledd
Etter overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige om folkeregistrering art. 2 nr. 1 har den som flytter fra Norge til
et annet nordisk land kun meldeplikt i tilflyttingslandet, etter tilflyt-
tingslandets regler. Det skal derfor ikke meldes utflytting til folkeregis-
termyndigheten i Norge ved slik utflytting. Vedkommende som flytter
til et annet nordisk land, vil automatisk bli ført som utflyttet i Folke-
registeret på grunnlag av avgjørelse om innflytting i tilflyttingsstaten.
 
Om postadresse, se fregl. § 6-3 første ledd, Postadresse.
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§ 6-4. Melding om fødsel og
navn

§ 6-4. Melding om fødsel og navn
Fødsel som har skjedd uten at en lege eller jordmor er til

stede, skal meldes til skattekontoret av moren selv, jf. barnelova
§ 1.

Valg av navn til den nyfødte skal meldes til skattekontoret av
den eller de som har foreldreansvar for barnet, jf. navneloven
§ 12.

Rettskilder
- L045.08.1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre (bl.)
- L.07.06.2002 nr. 19 Lov om personnavn (navneloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 6 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Hvem som er pliktig til å melde fødsel følger av bl. § 1. Se fregforskr.
§ 7-1-1 første ledd, Eksempel på meldeplikt som følger av annen lov -
fødsel.
 
Lege eller jordmor som er til stede under fødselen skal melde denne til
folkeregistermyndigheten. Når barnet er født uten at lege eller jordmor
er til stede, skal moren selv gi fødselsmelding til folkeregistermyndighe-
ten innen én måned. Hvis barnet blir født på vei til sykehuset i en
ambulanse, skal sykehuset melde fødselen. Blir barnet født under privat
transport, skal sykehuset melde fødselen, så fremt den private transpor-
ten drar til sykehuset.
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Annet ledd
Det er den eller de som har foreldreansvaret for barnet som etter navne-
loven har plikt til å melde navn på barnet, se navneloven § 2. Se nær-
mere om reglene for foreldreansvar under temakapittel Familie.
 
Fristen for å melde navn er 6 måneder regnet fra barnets fødsel.
 
Etter 6 måneder får barnet mors etternavn og det sendes brev til foreld-
rene der de blir informert om at barnet har fått mors etternavn og blir
stående som "gutt" eller "pike" inntil fornavn er meldt. Vedrørende
navnevalg og hemmelig adopsjon, se fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bok-
stav a.
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§ 6-5. Forskrift

§ 6-5. Forskrift
Departementet kan gi forskrift om registrering av flyttedato,

krav til flyttemelding og fastsette unntak fra meldeplikten for
utlending som ved innreisen også har meldeplikt til annen offent-
lig myndighet.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 6 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Generelt
Det er gitt forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.

§ 6-5-1. Krav til flyttemelding

§ 6-5-1. Krav til flyttemelding

Melding om flytting skal gis på særskilt skjema fastsatt av
Skattedirektoratet. Også melding avgitt på annen måte kan god-
tas dersom den inneholder de nødvendige opplysninger.

Flytting meldt elektronisk skal skje med bruk av elektronisk
ID.

Flytting meldt på papir skal være underskrevet med medføl-
gende kopi av legitimasjonsdokument. For personer under 18 år
er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast
sammen med som skal underskrive.

Første ledd
Flyttemeldingen skal gis elektronisk, eller på papirblankett til et av
folkeregistermyndighetens kontorer.
 
Dersom folkeregistermyndigheten mottar et vanlig brev som inneholder
de opplysningene som skal gis på fastsatt blankett, kan dette godtas som
flyttemelding. Når flyttemelding sendes i posten, skal den være vedlagt
kopi av gyldig legitimasjon for melderen slik som pass, nasjonalt ID-kort
eller førerkort.
 
Skjer meldingen ved personlig fremmøte, kan flyttemeldingen fylles ut
av folkeregistermyndighetens saksbehandler, men den meldepliktige
(eller hans fullmektig) må undertegne meldingen. For personer som har
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fått oppnevnt verge, se fregl. § 6-1 under Hvem kan melde flytting for
person over 18 år som har verge? og temakapitel Vergemål.
 
Meldes det flytting ved personlig fremmøte, skal melderen avkreves legi-
timasjon. Det skal tas kopi av legitimasjonsdokumentet som vedlegges
flyttemeldingen.

Annet ledd

Tredje ledd
Melding om flytting for barn innad i Norge
Fregforskr. § 6-5-1 tredje ledd annet punktum bestemmer at det for
personer under 18 år er den eller dem som har foreldreansvaret og som
barnet bor fast sammen med som skal underskrive flyttemeldingen.
Begge vilkår må være oppfylt. Det finnes imidlertid unntak. Se nærmere
om dette nedenfor.
 
For barn av foreldre under 18 år, er det foreldrenes verge (normalt bar-
nets besteforeldre) som skal melde flytting for barnet.
 
Barnevernet har plikt til å melde flytting for barn som er under barne-
vernets omsorg. Dette er regulert av fregforskr. § 7-1-1 Annet ledd.
 
Dersom begge foreldre bor sammen med barnet på flyttetidspunktet og
har felles foreldreansvar, skal begge underskrive flyttemeldingen. Hvis
den ene nekter å underskrive, skal meldingen avvises. Dersom opplys-
ninger tilsier at barnet har bodd eller skal bo mer på en annen adresse
enn den registrerte over en tolvmånedersperiode jf. fregl. § 5-1 Annet
ledd, kan vedtak etter fregforskr. § 6-5-3. Manglede melding om flytting
vurderes. Det samme gjelder dersom barnet utelukkende har bodd eller
skal bo på en annen adresse enn den registrerte over en periode på mer
enn seks måneder.
 
Hvis barnet bor sammen med begge foreldre, men bare den ene har for-
eldreansvar, er det tilstrekkelig med dennes underskrift på flyttemeldin-
gen.
 
Bor barnet hos den ene av foreldrene som ikke har del i foreldreansva-
ret, og den som har foreldreansvaret melder flytting for barnet, er det
foreldreansvaret som er avgjørende for vurderingen av hvem som kan
melde flytting.
 
Dersom det er registrert rettsavgjørelse, rettsforlik eller avtale om delt
fast bosted i Folkeregisteret, skal begge foreldrene underskrive på flytte-
meldingen. I tilfeller der skattekontoret er kjent med at det foreligger en
avtale mv. som ikke er registrert, bør det kreves at begge foreldrene
underskriver. Videre er det tilstrekkelig at den barnet bor hos (dvs. er
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registrert bosatt hos) på flyttetidspunktet underskriver der slik avtale
mv. ikke er kjent for skattekontoret.

Innflytting av barn fra annet nordisk land
Det som er skrevet under Melding om flytting for barn innad i Norge
gjelder også for melding om innflytting fra annet nordisk land.
 
Når det gjelder dokumentasjon, må de meldepliktige dokumentere at de
er meldepliktige for barnet, f.eks. ved utskrift fra nordisk folkeregister
som viser at de har del i foreldreansvaret for barnet, og hvorvidt barnet
har bodd fast sammen med dem. Dokumentasjonen må i utgangspunk-
tet ikke være eldre enn tre måneder.

Innflytting av mindreårige barn fra land utenfor Norden
Ved melding om flytting til Norge fra land utenfor Norden har ikke
folkeregistermyndigheten samme mulighet til å fastslå hvem som har
foreldreansvaret og som barnet bor fast sammen med barnet i fraflyt-
tingslandet. I mange land har de heller ikke et tilsvarende institutt som
foreldreansvar.
 
Ved flytting fra land utenfor Norden er det derfor tilstrekkelig at den av
foreldrene som barnet flytter sammen med, eller den forelderen barnet
flytter til, underskriver.
 
Dersom barnet flytter til to foreldre som bor på samme adresse i Norge,
er det tilstrekkelig at en av foreldrene signerer.
 
Hvis en mindreårig flytter til Norge alene og ingen av foreldrene er
bosatt i landet, skal den oppnevnte vergen underskrive. Har ikke barnet
verge, skal det fattes vedtak etter fregforskr. § 6-5-3. Manglede melding
om flytting.

Innflytting av barn født av surrogatmor
Når et barn blir født av surrogatmor i utlandet, fremgår føringene for
hvordan foreldreskapet skal registreres i Folkeregisteret i Barne- og
familiedepartementets brev av 9.10.2011 til bl.a. Skatteetaten med
senere endringer 24.6.2013 og 18.7.2013. Pkt. 7.4. i brevet angående
midlertidig lov om overføring av foreldreskap gjelder ikke lenger. Det
samme gjelder pkt. 5.1.6 om midlertidig forskrift om anerkjennelse av
farskap for barn født av surrogatmor i utlandet.
 
Har folkeregistermyndigheten mottatt melding om innflytting for barn
født i utlandet, og det fremgår at barnet er født av surrogatmor, eller det
er grunn til å mistenke at barnet er født av surrogatmor, skal saken sen-
des Skattedirektoratet for behandling. Skattedirektoratet vurderer
grunnlag for registrering av foreldreskap for barnet, foreldreansvar og
statsborgerskap. Vedrørende statsborgerskap se temakapittel Statsbor-
gerskap under Født av surrogatmor i utlandet.
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Melding om utflytting for barn under 18 år
Det som er skrevet under Melding om flytting for barn innad i Norge
gjelder også for melding om utflytting for barn under 18 år.
 
Når det gjelder barn som flytter ut av landet spesielt, er det en særregel i
bl. § 40 om at den som har foreldreansvaret alene, fritt kan flytte med
barnet til utlandet. Dersom foreldreansvaret er felles, må den andre
samtykke i utflyttingen.
 
Ved manglende samtykke kan det være aktuelt å fatte utflyttingsvedtak
etter fregforskr. § 6-5-3. Manglede melding om flytting.

Foreldreansvaret for barnet er registrert som "ukjent"
Dersom foreldreansvaret er registrert som "ukjent", vil ikke kravet til
signatur fra forelder med foreldreansvar kunne oppfylles, se temakapit-
tel Familie. Folkeregistermyndigheten må i slike tilfeller treffe vedtak
etter fregforskr. § 6-5-3. Manglede melding om flytting. Vedtaket skal
sendes til den eller de som er oppført som foreldre i Folkeregisteret med
opplysning om klageadgang. Forhåndsvarsel er i utgangspunktet ikke
nødvendig, jf. fvl. § 16 første ledd, med mindre barnet er registrert sam-
men med to foreldre, og den ene flytter til en ny adresse med barnet. I
sistnevnte tilfelle må den andre av foreldrene forhåndsvarsles før vedtak
treffes.

§ 6-5-2. Flytte- og registreringsdato

§ 6-5-2. Flytte og registreringsdato
Kommer flyttemeldingen til skattekontoret samme dag eller

etter at flyttingen har skjedd, registreres den meldepliktige og
dennes husstand som bosatt på det nye bosted fra den dag mel-
dingen er mottatt av skattekontoret.

Kommer meldingen til skattekontoret før flyttingen er skjedd,
og det gjelder flytting til et land utenfor Norden, registreres den
meldepliktige som utflyttet fra utreisedagen.

Med registreringsdato menes i denne forskrift den dato da den
meldepliktige etter bestemmelsene i første og annet ledd regnes
som bosatt på det nye bosted eller i utlandet.

Med flyttedato menes i denne forskrift den dato som den
meldepliktige har oppgitt som flyttedag.

Generelt
Folkeregisteret skiller mellom registreringsdato og flyttedato. Begrepene
er nærmere definert i Tredje ledd (registreringsdato) og Fjerde ledd
(flyttedato).
 
Registreringsdatoen er den offisielle dato for flytting og vil, med mindre
noe annet er bestemt i lov, være avgjørende for flytterens rettigheter og
plikter.
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Første ledd
Første ledd omhandler de tilfeller hvor flytting meldes samtidig med
eller i etterkant av at flyttingen har funnet sted.
 
Melding om flytting som sendes inn etter at flyttingen er gjennomført,
vil få registreringsdato lik dato for mottak av meldingen, mens flyttedato
registreres i tråd med det som er oppgitt i flyttemeldingen.

Annet ledd
I henhold til fregl. § 6-3 Første ledd skal melding om utflytting gis før
utreisen. Fregforskr. § 6-5-2 annet ledd regulerer registreringsdato for
melding om flytting til land utenfor Norden.
 
Flyttemeldingen kan ikke registreres før flyttingen faktisk har funnet
sted. Den meldepliktige skal derfor registreres som utflyttet med virk-
ning fra utreisedagen.

Tredje ledd
Bestemmelsen definerer begrepet registreringsdato nærmere.
 
Registreringsdatoen er vanligvis den datoen folkeregistermyndigheten
mottar flyttemeldingen.
 
I de tilfeller en flyttemelding ikke er registrert fordi den er ugyldig, dvs.
mangler gyldig underskrift/legitimasjonsdokument, skal registrerings-
dato være lik den dato flyttemeldingen mottas i gyldig stand.
 
Dersom folkeregistermyndigheten mottar en flyttemelding før oppgitt
flyttedato, blir registreringsdatoen lik den oppgitte flyttedatoen.
 
I de tilfeller en person unnlater å melde flytting (også inn-/utflytting),
settes registreringsdato til vedtaksdato, jf. fregforskr. § 6-5-3 Annet
ledd, da vedtaket etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper er
gyldig fra denne dato. Også i de tilfeller folkeregistermyndighetens ved-
tak stadfestes gjennom klagebehandling, vil det være førsteinstansens
vedtaksdato som blir registreringsdato.
 
For de som registreres utflyttet etter fregl. § 4-3 Annet ledd settes regis-
treringsdato til den dato utlendingsmyndighetene har fastsatt vedkom-
mende person ikke lenger har lovlig opphold, evt. hvis dette ikke er opp-
gitt, meldingsdatoen.

Fjerde ledd
Bestemmelsen definerer begrepet flyttedato nærmere.
 
Flyttedatoen skal oppgis i melding om flytting.
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Folkeregistermyndigheten skal ikke kontrollere riktigheten av den flytte-
datoen som oppgis i meldingen. Selv om det kan reises tvil om den er
riktig, skal likevel folkeregistermyndigheten uten opphold registrere flyt-
tingen og føre inn den oppgitte flyttedato. Benevnelsen "oppgitt flytte-
dato" tilsier at datoen ikke er kontrollert. Sml. fregl. § 9-2 Første ledd
om retting av feil i registeret. Mangler det opplysninger om oppgitt
flyttedato, skal flyttedato normalt settes lik registreringsdato. Dette vil
også gjelde i de tilfeller det fattes vedtak i saker der personer unnlater å
melde flytting.

§ 6-5-3. Manglede melding om flytting

§ 6-5-3. Manglende melding om flytting
For personer som unnlater å melde flytting, har registermyn-

digheten rett til å treffe vedtak om bostedsregistrering etter reg-
lene i kapittel 4 og 5.

Som registreringsdato benyttes den dato vedtaket er fattet.

Første ledd

Annet ledd

§ 6-5-4. Unntak fra meldeplikt til skattekontoret ved innflytting

§ 6-5-4. Unntak fra meldeplikt til skattekontoret ved innflyt-
ting

En utenlandsk statsborger som ved innreisen til Norge har
registreringsplikt eller meldeplikt til utlendingsmyndighetene, er
unntatt fra meldeplikten som følger av folkeregisterloven § 6-2.
Unntaket gjelder i de tilfeller utlendingsmyndighetene har kon-
trollert og fastsatt vedkommendes identitet og oversender de
opplysninger registermyndigheten har fastsatt.

Første ledd
Se nærmere om dette i fregl. § 6-2. Melding om innflytting og fregl.
§ 4-2 under Oppholdstillatelse etter tredjelandsregelverket.
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Kapittel 7 Meldeplikt for
offentlige myndigheter og
virksomheter

§ 7-1. Offentlige myndigheters og
virksomheters meldeplikt

§ 7-1. Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt
Offentlige myndigheter og virksomheter skal uten hinder av

taushetsplikt gi de meldinger og opplysninger som er nødvendige
for registerføringen. Samme plikt gjelder når de i sitt arbeid blir
kjent med opplysninger som avviker fra det som er registrert i
Folkeregisteret.

Offentlige myndigheter og virksomheter skal gi melding til
registermyndigheten når de måtte bli kjent med endringer eller
feil i tidligere gitte opplysninger.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L26.03.2010 nr. 9 Lov om vergemål (vgml.)
- L08.04.1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre (bl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 7 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Offentlige myndigheter og virksomheters generelle meldeplikt til folke-
registermyndigheten for forhold som finner sted i Norge er regulert i
fregl. § 7-1 og fregforskr. § 7-1-1. Meldeplikt for faktiske og rettslige for-
hold som finner sted i Norge. Meldeplikten gjelder både ved første
gangs melding og melding på grunn av avvik fra allerede registrerte opp-
lysninger. Bestemmelsen regulerer ikke innholdet i meldingene som skal
gis.
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Første ledd
Etter første ledd første punktum skal offentlige myndigheter og virk-
somheter "uten hinder av taushetsplikt gi de meldinger og opplysninger
som er nødvendige for registerføringen". Regelen omfatter de meldinger
og opplysninger den offentlige myndighet selv har ansvaret for, uavhen-
gig av den enkeltes selvstendige meldeplikt etter fregl. Kapittel 6 Den
enkeltes meldeplikt til Folkeregisteret. Formålet med regelen er å legge
til rette for at offentlige myndigheter kan dele slik informasjon uten hin-
der av taushetsplikt.
 
Etter første ledd annet punktum gjelder samme plikt "når de i sitt arbeid
blir kjent med opplysninger som avviker fra det som er registrert i
Folkeregisteret". Offentlige myndigheter og virksomheter skal gi opplys-
ninger som avviker fra registrerte opplysninger som de blir kjent med i
sitt arbeid. Bakgrunnen for regelen fremkommer av Prop. 164 L
(2015-2016) i punkt 11.2.2, hvor det vises til erfaringer som tilsa at
andre myndigheter, blant annet Helfo, utenriksstasjoner og NAV,
hadde opplysninger som folkeregistermyndigheten ikke mottok. Dette
gjaldt særlig personer som ikke overholdt meldeplikten ved utvandring
fra Norge.
 
Det er en forutsetning at det gjelder opplysninger som offentlig myndig-
heter og virksomheter blir kjent med i sitt arbeid, og som avviker fra det
som alt er registrert i Folkeregisteret. Et eksempel er tilfeller der den
offentlige myndighet er utleier, og leietaker har fraflyttet eiendommen
uten å melde flytting til Folkeregisteret. Av forarbeidene fremgår det at
bestemmelsen trolig vil være mest praktisk når det gjelder opplysning
om bostedsadresse.
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Annet ledd
Annet ledd pålegger offentlige myndigheter og virksomheter en plikt til
å gi folkeregistermyndigheten korrigert melding dersom det oppdages at
tidligere meldte opplysninger er feil eller endret. Bestemmelsen klargjør
at det foreligger en plikt til uoppfordret å gi melding om feil eller end-
ringer i tidligere innmeldte opplysninger.
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Tredje ledd
Generelt
Det er gitt forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.
Reglene gjennomgås nedenfor.

§ 7-1-1. Meldeplikt for faktiske og rettslige forhold som finner sted
i Norge

§ 7-1-1. Meldeplikt for faktiske og rettslige forhold som finner
sted i Norge

Når ikke annet følger av lov, har offentlige myndigheter og
virksomheter plikt til å gi følgende meldinger som grunnlag for
registrering:
a) Barne-, ungdoms- og familieetaten skal sende melding om

adopsjon.
b) Bidragsfogden eller domstolen skal sende melding om endring

av farskap. Myndighet nevnt i barnelova § 4 annet ledd litra a,
c og d skal sende melding om erklæring av farskap.

c) Fylkesmannen eller domstolen skal sende melding om separa-
sjon av ektefeller eller registrerte partnere.

d) Fylkesmannen eller domstolen skal sende melding om skils-
misse eller oppløsning av ekteskap og oppløsning av registrert
partnerskap.

e) Utlendingsmyndighetene skal sende melding om innflytting av
utenlandske statsborgere som har fått innvilget oppholdstil-
latelse i Norge, samt deres oppholdsstatus.

f) Statsborgermyndighetene skal sende melding om erverv og
tilbakekall av norsk statsborgerskap.

g) Fylkesmannen eller Barne-, ungdoms- og familieetaten skal
sende melding om andre navneendringer enn dem skattekon-
toret selv avgjør.

h) Domstolen eller fylkesmannen skal sende melding om opp-
nevning av verge og dom eller midlertidig vedtak om vergemål
med fratakelse av den rettslige handleevne.

i) Lege med meldeplikt etter helsepersonelloven § 36, tingretten
eller lensmannen skal sende melding om dødsfall.
Offentlige myndigheter og virksomheter har plikt til å melde

flytting for personer som etter offentlig tiltak blir satt i institusjon
eller privat pleie.

Tingretten/Oslo byfogdembete skal når skifteattest utstedes,
uten hinder av lovbestemt taushetsplikt gi opplysninger om
attestmottaker.

Politiet/påtalemyndigheten skal melde falske identiteter etter
de retningslinjer Riksadvokaten har gitt for slik rapportering.

Meldinger fra offentlige myndigheter og virksomheter skal
sendes i henhold til de krav Skattedirektoratet fastsetter.
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Første ledd
Eksempel på meldeplikt som følger av annen lov - fødsel
Hvem som er pliktig til å melde fødsel følger av bl. § 1.
 
Lege eller jordmor som er til stede ved fødsel skal senest én uke etter
fødselen sende melding om fødselen til folkeregistermyndigheten.
 
Elektronisk fødselsmelding sendes til folkeregistermyndigheten. Det
samme gjelder fødselsmeldinger gitt på papirblankett.
 
Når et barn er født uten at lege eller jordmor er til stede, skal moren
selv gi fødselsmelding til folkeregistermyndigheten innen én måned jf.
fregl. § 6-4 Første ledd og bl. § 1 annet ledd.
 
Hvis barnet blir født på vei til fødeklinikk/sykehus i ambulanse, skal
fødeklinikken/sykehuset melde fødselen. Blir barnet født under privat
transport, skal fødeklinikken/sykehuset melde fødselen, så fremt den
private transporten har bragt mor og barn til fødeklinikken/sykehuset.
 
I utgangspunktet er det fødeklinikken/sykehuset som tar stilling til om
den/det skal melde fødselen. Kommer fødeklinikken/sykehuset til at
man ikke vil sende inn melding om fødsel, skal barnets mor gjøre dette
selv.
 
Melding om fødsel skal alltid sendes så lenge barnet fødes etter 28 ukers
svangerskap. Se fregl. kapittel Kapittel 2 Registreringspliktige personer,
identifikasjonsnummer.

Bokstav a
Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som sender melding
om innenlandsadopsjon og utenlandsadopsjon. Registreringen i Folke-
registeret skjer på grunnlag av disse meldingene, jf. fregl. § 8-2. Meldin-
ger fra offentlige myndigheter og virksomheter. For mer informasjon om
adopsjon, se temakapittel Familie.
 
Ved melding om hemmelig adopsjon eller der barnevernet har overtatt
omsorgen for barnet, tar sykehuset kontakt med skattekontoret i Ham-
merfest pr. telefon og opplyser om dette. Begrunnelsen for dette er at
barnet skal skjermes, og at meldingen skal behandles manuelt slik at for-
eldrene ikke skal motta henvendelse fra folkeregistermyndigheten om å
foreta førstegangs navnevalg.

Bokstav b
Når endelig avgjørelse i farskapssak foreligger, skal bidragsfogden
(NAV) på morens bosted etter fregforskr. § 7-1-1 første ledd bokstav b,
sende melding om dette til folkeregistermyndigheten. Endring av far-
skap ved dom eller frikjennelse for farskap ved dom skal meldes direkte
fra domstolen. Av andre setning i bestemmelsen fremgår det at myndig-
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het som er nevnt i bl. § 4 annet ledd bokstav a, c og d skal sende mel-
ding om erklæring av farskap til folkeregistermyndigheten. I praksis
innebærer dette at farskapserklæring gitt til jordmor eller lege i forbin-
delse med svangerskapskontroll eller fødsel (bokstav a), erklæring gitt
bidragsfogden, dommer eller arbeids- og velferdsetaten (bokstav c) eller
utsendt utenrikstjenestemann, dersom faren er i utlandet (bokstav d)
skal sendes til folkeregistermyndigheten. Se nærmere om dette i temaka-
pittel Familie.

Bokstav c
Separasjon gis ved bevilling av statsforvalter eller ved dom avsagt av en
domstol, og reguleres av reglene i ekteskapsloven. Det er den myndighet
som har truffet avgjørelsen som sender melding om separasjonen til
folkeregistermyndigheten når avgjørelsen er endelig (ikke kan påankes).
For mer informasjon om separasjon, se temakapittel Sivilstand.

Bokstav d
Skilsmisse gis ved bevilling av statsforvalter eller ved dom avsagt av en
domstol, og reguleres av reglene i ekteskapsloven. Det er den myndighet
som har truffet avgjørelsen som sender melding om skilsmissen til folke-
registermyndigheten når avgjørelse er endelig (ikke kan påankes). For
mer informasjon om skilsmisse, se temakapittel Sivilstand.

Bokstav e
Utlendingsmyndighetene skal sende melding om innflytting av uten-
landske statsborgere som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge,
samt deres oppholdsstatus. Regelen må ses i sammenheng med fregl.
§ 4-2. Innflytting og reglen i fregforskr. § 6-5-4. Unntak fra meldeplikt
til skattekontoret ved innflytting om unntak fra meldeplikten til skatte-
kontoret ved innflytting fra utlandet, jf. fregl. § 6-2. Melding om innflyt-
ting, der den utenlandske statsborgeren også har registreringsplikt eller
meldeplikt til utlendingsmyndighetene.

Bokstav f
Det er Utlendingsdirektoratet som i første instans er vedtaksmyndighet i
saker om norsk statsborgerskap. Melding sendes folkeregistermyndighe-
ten når personer har fått innvilget søknad om norsk statsborgerskap,
eller dersom det norske statsborgerskapet er tilbakekalt. Se temakapittel
Statsborgerskap.

Bokstav g
Statsforvalteren eller Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal
sende melding om andre navneendringer enn de skattekontoret selv
avgjør. Dette vil dreie seg om statsforvalternes klagevedtak, jf. navnel.
§ 11 og for Bufetats vedkommende, etternavn ved adopsjon, jf. navnel.
§ 5.
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Bokstav h
Vergemål reguleres av vergemålsloven og det er statsforvalter eller en
domstol som treffer avgjørelse om vergemål. Vergemål uten fratakelse
av den rettslige handleevne besluttes av statsforvalter, mens vergemål
med fratakelse av den rettslige handleevnen besluttes av tingretten. I
henhold til vgml. § 25 tredje ledd skal den som oppnevner vergen gi
folkeregistermyndigheten melding om hvem som er oppnevnt som
verge. For mer informasjon om vergemål, se temakapittel Vergemål.

Bokstav i
Dødsfall registreres på grunnlag av dødsmelding fra lege med melde-
plikt etter helsepersonelloven § 36 eller tingretten/lensmannen. Dødsfall
som har funnet sted i Norge registreres for bosatte, utvandrede, fødsels-
registrerte og personer med status ”ikke bosatt”.
 
Tingretten eller lensmannen sender etter denne bestemmelsen ikke
dødsmelding for personer som dør i utlandet. For dødsfall i utlandet, se
fregforskr. kapittel 8 D. Registrering av dødsfall som har skjedd utenfor
Norge - §§ 8-4-16 – 8-4-18.
 
Når en person er forsvunnet under slike omstendigheter at det ikke er
rimelig grunn til å tvile på at vedkommende er død, kan tingretten ved
kjennelse bestemme at dette uten videre skal legges til grunn. Tingret-
ten skal da sende melding om dødsfall til folkeregistermyndigheten etter
denne bestemmelsen. Se mer om dette under fregforskr. § 5-1-11 Annet
ledd.

Annet ledd
Offentlige myndigheter og virksomheter har plikt til å melde flytting for
personer som etter offentlig tiltak blir satt i institusjon eller privat pleie.
Dette gjelder eksempelvis barnevernsmyndighetene.

Tredje ledd
Tingretten skal melde fra om hvem som er mottaker av skifteattest.

Fjerde ledd
Politiet/påtalemyndigheten skal melde falske identiteter etter de ret-
ningslinjer Riksadvokaten har gitt for slik rapportering.

Femte ledd
Meldinger fra offentlige myndigheter og virksomheter skal sendes i hen-
hold til de krav Skattedirektoratet fastsetter.
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Kapittel 8 Registrering av
opplysninger

§ 8-1. Innføring i Folkeregisteret

§ 8-1. Innføring i Folkeregisteret
Registermyndigheten skal kontrollere om fremlagte opplysnin-

ger er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrift gitt med
hjemmel i loven. Straks opplysningene er funnet å være i slikt
samsvar, skal de føres inn i registeret.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 8 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Bestemmelsen fastslår folkeregistermyndighetens plikt til å føre opplys-
ninger som er i samsvar med reglene i folkeregisterloven eller forskrift
gitt med hjemmel i loven inn i Folkeregisteret. I de tilfeller hvor en opp-
lysning meldes inn fra den enkelte borger må folkeregistermyndigheten
gjøre nødvendig kontroll av de fremlagte opplysninger for å ta stilling til
om det er grunnlag for å registrere opplysningen. Det samme gjelder når
det ikke er ansvarlig myndighet som gir melding om forholdet som skal
registreres, sml. fregl. § 8-2. Meldinger fra offentlige myndigheter og
virksomheter.
 
Som eksempel kan nevnes registrering av avtale om foreldreansvar etter
norsk rett, se temakapittel Familie, Foreldreansvar. Folkeregistermyn-
digheten kontrollerer at barnet er felles ved å se hen til registrerte opp-
lysninger om barnets foreldre for barn som er fødselsregistrert i Norge.
For barn som ikke er fødselsregistrert, må foreldrene dokumentere at
barnet er felles ved at det fremlegges fødselsattest med høy notoritet
eller at foreldreskapet fremgår av utlendingsmyndighetens datasystem,
jf. Prop. 102 LS (2014 og 2015) om gjennomføring av Haagkonvensjo-
nen 1996 (punkt 8.5.4).
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§ 8-2. Meldinger fra offentlige
myndigheter og virksomheter

§ 8-2. Meldinger fra offentlige myndigheter og virksomheter
Opplysninger som meldes inn fra offentlige myndigheter og

virksomheter, føres inn i registeret etter en formell kontroll.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 8 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Bestemmelsen regulerer registrering av opplysninger som meldes inn fra
kompetent myndighet for den aktuelle opplysning. Dersom myndighe-
ten som inngir meldingen ikke er kompetent myndighet på vedkom-
mende rettsområde, kan ikke opplysningen registreres i henhold til
denne bestemmelsen.
 
Folkeregistermyndigheten skal kun foreta en formalkontroll av den inn-
meldte opplysning. Det foretas i utgangspunktet ingen kontroll av det
materielle innholdet. Det innebærer at dersom en opplysning meldes
inn av rett myndighet, og det ikke er forhold som tilsier at opplysningen
åpenbart ikke er korrekt, registreres opplysningen uten nærmere prø-
ving. Nærmere regler om hvilke opplysningstyper som meldes inn fra
hvilke myndigheter, er gitt i fregforskr. § 7-1-1. Meldeplikt for faktiske
og rettslige forhold som finner sted i Norge, jf. fregl. § 7-1. Offentlige
myndigheters og virksomheters meldeplikt.
 
Som eksempel kan nevnes opplysning om fødsel på sykehus eller annen
fødeklinikk. I henhold til bl. § 1 første punktum skal lege eller jordmor
gi melding om fødsel til Folkeregisteret på fastsatt skjema (fødselsmel-
ding), hvor det er angitt hvilke opplysninger som skal fylles ut. Dersom
fødselsmeldingen er korrekt utfylt og meldt inn fra riktig helsemyndig-
het, vil fødselen bli registrert uten at folkeregistermyndigheten etterprø-
ver om den kvinne som er oppgitt som mor faktisk har født det aktuelle
barnet.
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§ 8-3. DNA-testing

§ 8-3. DNA-testing
Dersom det er nødvendig for registreringen å fastslå at det

eksisterer en familierelasjon, kan det stilles krav om dokumenta-
sjon ved hjelp av DNA-test. Dette gjelder bare dersom de øvrige
opplysningene i saken ikke gir grunnlag for med rimelig sikkerhet
å fastslå familierelasjonen.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 8 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil i tilfeller der det er man-
gelfull dokumentasjon, og hvor DNA-test er egnet til å kunne avklare
saken. Regelen er utformet slik at det kan stilles krav om DNA-test,
men dersom kravet ikke etterkommes, vil følgen kunne bli at de forelig-
gende opplysningene ikke er tilstrekkelig til med rimelig sikkerhet å fast-
slå den påståtte familierelasjonen. Konsekvensen blir da at familierela-
sjonen ikke registreres. Hvilke tilfeller det kan være aktuelt å stille krav
til DNA-test, er nærmere regulert i fregforskr. kapittel 8, jf. fregl. § 8-4.
Forskrift.
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§ 8-4. Forskrift

§ 8-4. Forskrift
Departementet kan gi forskrift om når DNA-test kan kreves.
Departementet kan gi forskrift om når faktiske og rettslige

forhold som har funnet sted i utlandet, skal registreres i folke-
registeret, og hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L15.05.2008 nr. 35 Lov om utlendingers adgang til riket og deres

opphold her (utlendl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 8 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Første ledd gir hjemmel til å gi forskrift om når DNA-test kan kreves.
For barn født i Norge er det gitt regel om dette i fregforskr. § 8-4-1.
DNA-testing av barn født i Norge. For barn som er født i utlandet er
det gitt regler om dette i fregforskr. § 8-4-4. Når fødsel har funnet sted i
en gruppe 2-stat, § 8-4-5. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er gift med
barnets mor og § 8-4-6. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er ikke gift
med barnets mor som er ugift.
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Annet ledd
Generelt
Annet ledd gir hjemmel til å gi forskrift om når faktiske og rettslige for-
hold som har funnet sted i utlandet, skal registreres i Folkeregisteret, og
hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon. Slike regler er gitt i freg-
forskr. §§ 8-4-2 til 8-4-21. Se § 8-4-2. Gruppering av stater for registre-
ring av faktiske og rettslige forhold som har funnet sted i utlandet og føl-
gende. Se også temakapittel Forvaltning, Dispensasjon fra kravene til
dokumentasjon i fregforskr. kapittel 8 og Rettslige og faktiske forhold
som finner sted i utlandet.
 
Bestemmelsene i fregforskr. §§ 8-4-2 til 8-4-21 er en videreføring av
Skattedirektoratets tidligere instruks av 12.12.2007 om krav til doku-
mentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske
forhold som finner sted i utlandet.
 
Innholdet i bestemmelsene er i utgangspunktet fastsatt i samråd med
Utenriksdepartementet basert på informasjon fra utenriksstasjonene,
folkeregistermyndigheten og Landinfo (utlendingsforvaltningens fagen-
het for landinformasjon). De deler av instruksen som gjelder registrering
av far- og morskap er fastsatt i samråd med daværende Barne- og like-
stillingsdepartementet.
 
Bestemmelsene vil så langt de passer kunne være utfyllende for kravene
til dokumentasjon for faktiske og rettslige forhold som har funnet sted i
utlandet, men som ikke spesifikt er regulert i dette kapittelet. Dette kan
for eksempel gjelde i de tilfeller skattekontoret er rette myndighet til å
avgjøre søknad om endring av fødselsdato, jf. fregforskr. § 9-2-1 Fjerde
ledd.

Registrering av relasjoner på bakgrunn av påstand ved innflytting
Ved førstegangsinnflytting til Norge gjelder det som hovedregel et prin-
sipp om at relasjoner registreres på grunnlag av deklarasjon i flyttemel-
ding. Når det gjelder foreldre/barn relasjon, fordrer det som hovedregel
at familien flytter samlet. Når det gjelder sivilstand, se mer om dette i
temakapittel Sivilstand. Det er først når en registrering innebærer en
endring av allerede registrerte opplysninger i Folkeregisteret, at doku-
mentasjonskravet i fregforskr. kapittel 8 kommer til anvendelse.
Eksempler:
- Dersom to ektefeller flytter til Norge samtidig for første gang, kan de

registreres som gift i Folkeregisteret ut fra deklarasjon.
- Dersom den ene ektefellen allerede er registrert bosatt med sivilstand

ugift, og den andre ektefellen flytter til Norge, vil dokumentasjons-
kravet i kapittel 8 utløses for å få endret sivilstand på herboende fra
ugift til gift.
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Bipersoner
Dersom en person som er registrert i Folkeregisteret, ønsker å endre
opplysningene som er registrert om et familiemedlem som ikke har
norsk fødselsnummer, kommer fregforskr. kapittel 8 også til anvendelse
for herboende.
 
Eksempel på dette kan være at en bostedsregistrert persons ektefelle i
utlandet dør, og den herboende ønsker å bli registrert som enke/enke-
mann.
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Forskriften
Generelt
Oppholdstillatelse
Begrepet "oppholdstillatelse" i dette kapittelet viser til oppholdstillatelse
innvilget av utlendingsmyndighetene. Dette kan for eksempel være tilla-
telser om familiegjenforening i henhold til utlendl. § 40, eller avledet
flyktningstatus som familiemedlem i henhold til utlendl. § 28.
 
Dersom en person er vurdert til å ha oppholdsrett etter EØS-regelverket
basert på en relasjon, vil dette falle utenfor begrepet "oppholdstil-
latelse".

Attester
Attester må være utstedt av myndighetene i den stat hvor hendelsen har
funnet sted.

§ 8-4-1. DNA-testing av barn født i Norge

§ 8-4-1. DNA-testing av barn født i Norge
Når barn er født uten at lege/jordmor er til stede og register-

myndigheten har kommet til at fremlagte opplysninger ikke gir
grunnlag for med rimelig sikkerhet å fastslå familierelasjon, kan
mor og barn DNA-testes.

Første ledd
Bestemmelsens kjerneområde er tilfeller hvor jordmor eller lege ikke har
vært til stede under fødselen, og fødselsmelding derfor leveres av kvin-
nen som har født barnet, jf. bl. § 1 annet ledd.
 
Dersom det er grunn til å mistenke at kvinnen som melder fødselen ikke
har født barnet, og hun ikke kan fremlegge dokumenter som kan sann-
synliggjøre graviditet og fødsel, vil en DNA-test kunne bidra til å opp-
lyse saken, se Prop. 164 L (2015-2016) pkt. 15.3.

§ 8-4-2. Gruppering av stater for registrering av faktiske og
rettslige forhold som har funnet sted i utlandet

§ 8-4-2. Gruppering av stater for registrering av faktiske og
rettslige forhold som har funnet sted i utlandet

Gruppe 1 omfatter de nordiske stater- Danmark, Finland,
Island og Sverige.

Gruppe 2 omfatter følgende stater:
a) I Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Repub-

likken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten,
Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya,
Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone,
Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe
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b) I Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak,
Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri
Lanka, Syria, Vietnam

c) I Europa: Kosovo.
Gruppe 3 omfatter følgende stater:

a) I Europa: Andorra, Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland,
Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Luxemburg,
Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, San Marino,
Slovakia, Slovenia, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Spa-
nia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike

b) I Nord-Amerika: USA og Canada
c) I Oseania: Australia og New Zealand
d) I Asia: Japan.

Gruppe 4 omfatter de stater som ikke er omfattet av gruppene
1, 2 og 3.

Generelt
Landinndelingen er i utgangspunktet fastsatt i samråd med Utenriksde-
partementet basert på informasjon fra utenriksstasjonene, folkeregister-
myndigheten og Landinfo (utlendingsforvaltningens fagenhet for lan-
dinformasjon).
 
For gruppe 2-stater gjelder generelt en problematikk knyttet til utbre-
delse av forfalskninger og/eller muligheten for utstedelse av offisielle
attester/bekreftelse på grunnlag av egenerklæringer eller vitneerklærin-
ger. Dokumenter utstedt på grunnlag av egenerklæringer eller vitneer-
klæringer har generelt ingen bevisverdi.
 
At enkelte stater der dette potensielt kan være et problem ikke er ført
opp i gruppe 2, kan skyldes at erfaringsgrunnlaget er lite, herunder at
det er ingen eller få personer som har søket registrert faktiske og retts-
lige forhold fra slike stater.
 
Det presiseres at opplistingen av gruppe 2-stater, og gruppe 3-stater, er
uttømmende.

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd

Fjerde ledd

A. Registrering av barn og foreldreskap til barn som er født
utenfor Norge - §§ 8-4-3 – 8-4-9
§ 8-4-3. Når fødsel har skjedd i en gruppe 1-stat

§ 8-4-3. Når fødsel har skjedd i en gruppe 1-stat
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For registrering av barn som er født i stat som nevnt i § 8-4-2
første ledd kreves original fødselsattest eller tilsvarende doku-
ment utstedt av vedkommende stats folkeregistermyndighet eller
bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon/notarius publicus i ved-
kommende stat. Apostille/legalisering er ikke nødvendig.

For registrering av farskap kreves original eller bekreftet
utskrift av farskapsavgjørelse truffet i en gruppe 1-stat, jf. for-
skrift 20. november 1981 nr. 8950 om anerkjennelse av nordiske
farskapsavgjørelser.

Første ledd
Når det gjelder alternativet "tilsvarende dokument" utstedt av vedkom-
mende stats folkeregistermyndighet, må dokumentet ha tilstrekkelig notori-
tet og bevisverdi. I praksis kan dette være stemplet og signert registerutskrift
fra nordisk folkeregistermyndighet. For rettsforhold som kan endres, f.eks.
familierelasjon, må forholdet belegges med dokumentasjon av nyere dato.
Som et utgangspunkt kreves dokumenter ikke eldre enn tre måneder.

Annet ledd

§ 8-4-4. Når fødsel har funnet sted i en gruppe 2-stat

§ 8-4-4. Når fødsel har funnet sted i en gruppe 2-stat
For registrering av barn og farskap til barn som er født i stat

som nevnt i § 8-4-2 annet ledd kreves original fødselsattest og
fremlagt DNA-test i samsvar med det som følger av § 8-4-5 til
§ 8-4-6, med mindre norsk utenriksstasjon har verifisert vedkom-
mende fødsel eller utlendingsmyndighetene har innvilget opp-
holdstillatelse på grunnlag av den oppgitte familierelasjon.

Første ledd
Bestemmelsen oppstiller i utgangspunktet krav til original fødselsattest og
DNA-test i samsvar med reglene i fregforskr. § 8-4-5. Fødsel i en gruppe
2-stat og faren er gift med barnets mor og § 8-4-6. Fødsel i en gruppe 2-
stat og faren er ikke gift med barnets mor som er ugift. Dette gjelder ikke
når norsk utenriksstasjon har verifisert vedkommendes fødsel eller når
utlendingsmyndighetene har innvilget oppholdstillatelse på grunnlag av
den oppgitte familierelasjon. Unntaket er blant annet begrunnet i at folke-
registermyndigheten ikke skal kreve DNA-test for å kontrollere familiere-
lasjoner som er lagt til grunn av utlendingsmyndighetene i forbindelse
med innvilgelse av oppholdstillatelse, jf. Prop. 164 L (2015-2016) pkt.
15.3.
 
Etter reglene i fregforskr. § 8-4-5. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er
gift med barnets mor og § 8-4-6. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er
ikke gift med barnets mor som er ugift blir det, for de stater som er
nevnt i fregforskr. § 8-4-2. Gruppering av stater for registrering av fak-
tiske og rettslige forhold som har funnet sted i utlandet annet ledd
(gruppe 2-stater), krevd DNA-testing av barn og mor.
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I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt med DNA-test av pretende-
rende far etter barnelovas regler, der det er påkrevd før barnet kan regis-
treres i Folkeregisteret på grunnlag av farskap. Dette reguleres av bl. § 4
femte ledd. Et eksempel der dette kan være aktuelt, er sak om tildeling
av fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. Det vises
til statsbrl. § 4 første ledd.
 
Alternative vilkår etter bl. § 4 femte ledd er at barnet, moren eller han
som vil erklære seg som far, ikke kan godtgjøre identiteten sin, eller det
er grunn til å tro at det for å få norsk statsborgerskap til barnet er gitt
uriktige opplysninger om hvem som er far.

§ 8-4-5. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er gift med barnets mor

§ 8-4-5. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er gift med barnets
mor

For registrering av barn der far er registrert som gift med
barnets mor og fødselen har funnet sted i en stat som nevnt i
§ 8-4-2 annet ledd, gjelder følgende:
a) Når far er bosatt i Norge og pater est-regelen i barnelova § 3

gjelder, kreves DNA-test av mor og barn.
b) Når far er bosatt utenfor Norge og

1. pater est-regelen gjelder i den stat barnet er født, vil far-
skap som følger direkte av utenlandsk lov legges til grunn i
Norge uten noen godkjennelse, jf. barnelova § 85 første
ledd. DNA-test av mor og barn må fremlegges.

2. pater est-regelen ikke gjelder i den stat barnet er født, må
farskapet fastsettes etter lovgivningen i fødestaten og god-
kjennes av Arbeids- og velferdsetaten for å være gyldig i
Norge, jf. barnelova § 85 annet ledd.

Første ledd

§ 8-4-6. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er ikke gift med
barnets mor som er ugift

§ 8-4-6. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er ikke gift med
barnets mor som er ugift
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Når far ikke er registrert som gift med barnets mor som er
ugift og fødselen har funnet sted i stat som nevnt i § 8-4-2 annet
ledd, gjelder følgende:
a) Når far er bosatt i Norge og

1. farskapet er erklært etter barnelova § 4, jf. barnelova § 81
første ledd litra c, er det krav om DNA-testing av mor og
barn.

2. farskapet ikke er erklært etter barnelova § 4, er vedkom-
mende ikke å regne som far etter norsk rett, og det er såle-
des ingen fødsel som skal registreres.

b) Når far er bosatt utenfor Norge, fastsettes farskapet etter lov-
givningen i fødestaten og må godkjennes av Arbeids- og vel-
ferdsetaten for å være gyldig i Norge, jf. barnelova § 85 annet
ledd.

 

Første ledd

§ 8-4-7. Fødsel i en gruppe 2-stat og barnets mor er gift med en
annen enn faren

§ 8-4-7. Fødsel i en gruppe 2-stat og barnets mor er gift med
en annen enn faren

Når far ikke er registrert som gift med barnets mor og mor er
gift med en annen, og fødselen har funnet sted i stat som nevnt i
§ 8-4-2 annet ledd, må farskapet overføres fra morens ektemann
til den som har erklært farskapet. I slike tilfeller gjelder følgende:
a) Når far er bosatt i Norge, kan farskap endres etter reglene i

barnelova § 7.
b) Når far er bosatt utenfor Norge, fastsettes farskapet etter lov-

givningen i fødestaten og må godkjennes av Arbeids- og vel-
ferdsetaten for å være gyldig i Norge, jf. barnelova § 85 annet
ledd.

Første ledd

§ 8-4-8. Når fødsel har funnet sted i en gruppe 3-stat

§ 8-4-8. Når fødsel har funnet sted i en gruppe 3-stat
For registrering av barn og farskap til barn som er født i stat

som nevnt i § 8-4-2 tredje ledd kreves original fødselsattest eller
bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon/notarius publicus i ved-
kommende stat, med mindre utlendingsmyndighetene har innvil-
get oppholdstillatelse på grunnlag av den oppgitte familierela-
sjon. Apostille/legalisering er i utgangspunktet ikke nødvendig.

Er det grunn til å tro at det kan foreligge surrogati, eller det er
grunn til å tvile på riktigheten av opplysningene i attesten, gjelder
bestemmelsene i § 8-4-5 til § 8-4-7 tilsvarende.

For registrering av farskap gjelder i tillegg § 8-4-5 til § 8-4-7
tilsvarende med unntak for bestemmelsene om DNA-test. For
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fødsler i England, Wales og Nord-Irland er det tilstrekkelig med
fødselsattest, jf. første ledd.

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd
For fødsler i England, Wales og Nord-Irland gjelder ikke bestemmelsen
i fregforskr. § 8-4-5. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er gift med bar-
nets mor, § 8-4-6. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er ikke gift med
barnets mor som er ugift og § 8-4-7. Fødsel i en gruppe 2-stat og bar-
nets mor er gift med en annen enn faren for registrering av farskap. Det
er i slike tilfeller tilstrekkelig med fødselsattest for å registrere farskap.
 
Bakgrunnen for regelen er at i Storbritannia med unntak av Skottland
fungerer ikke pater est-regelen slik den gjør etter norsk rett. Reelt sett
gjelder imidlertid prinsippet om pater est, men systemet mht. farskap og
fødselsregistrering er forskjellig. Det går ikke noen melding fra fødekli-
nikk til registreringsmyndigheten. Utgangspunktet er at fødselen regis-
treres på grunnlag av fars/mors melding gjort ved oppmøte hos "The
Registrar" i den aktuelle kommune, som på dette grunnlag utsteder fød-
selsattest som dokumentasjon på fødselen, morskapet og farskapet.
 
Da farskapet registreres på grunnlag av melding fra foreldrene, forelig-
ger det ikke noen egen farskapsfastsettelse. Det er derfor ikke aktuelt
med godkjennelse etter bl. § 85 annet ledd i slike tilfeller. Det følger her
"beinveges" av britisk lov (med unntak av Skottland) at den som står
oppført som far i fødselsattesten, uten videre er å regne som far, dvs. at
det her er bl. § 85 første ledd som gjelder.
 
Registrering av fødsler i Singapore behandles som hovedregel likt som
fødsler i Storbritannia. Slik prosessen for registrering av fødsel i Singa-
pore er beskrevet av Singapore Immigration & Checkpoints Authority,
må det legges til grunn at den tilsvarer prosessen i England, Wales og
Nord-Irland. Dette tilsier at det unntak som er gjort for disse land i
fregforskr. § 8-4-8 tredje ledd, gis tilsvarende anvendelse for Singapore.
Dette innebærer at fødselsattest som oppfyller kravene i fregforskr.
§ 8-4-9 Første ledd i seg selv vurderes som tilstrekkelig for registrering
av farskap når fødsel har funnet sted i Singapore.

§ 8-4-9. Når fødsel har funnet sted i en gruppe 4-stat

§ 8-4-9. Når fødsel har funnet sted i en gruppe 4-stat
For registrering av barn som er født i en stat som nevnt i

§ 8-4-2 fjerde ledd kreves fødselsattest godkjent av norsk uten-
riksstasjon. Dersom slik godkjennelse ikke fremlegges, må ved-
kommende attest være påført Apostille eller være legalisert av
utstederlandets utenriksdepartement, jf. § 8-4-20. Dette gjelder
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ikke der utlendingsmyndighetene har innvilget oppholdstillatelse
på grunnlag av den oppgitte familierelasjon.

Er det grunn til å tro at det kan foreligge surrogati, eller det er
grunn til å tvile på riktigheten av opplysningene i attesten, gjelder
bestemmelsene i § 8-4-5 til § 8-4-7 tilsvarende.

Når det gjelder farskap, gjelder i tillegg § 8-4-5 til § 8-4-7 til-
svarende, med unntak for bestemmelsene om DNA-test.

For fødsel i Kina skal utenriksstasjonene i henholdsvis Beijing,
Guangzhou eller Shanghai vurdere om attesten trenger verifise-
ring eller om det er nødvendig med DNA-testing. Bestemmelsene
i § 8-4-5 til § 8-4-7 kommer da tilsvarende til anvendelse.

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd

Fjerde ledd

B. Registrering av vigsel inngått etter utenlandsk rett - §§ 8-4-10 –
8-4-12
§ 8-4-10. Vigsel gjennomført i en gruppe 1-stat

§ 8-4-10. Vigsel gjennomført i en gruppe 1-stat
For registrering av vigsel som er gjennomført i stat som nevnt

i § 8-4-2 første ledd kreves original vigselsattest.

Første ledd
Hovedregelen er at vigsel gjennomført i en nordisk stat skal dokumente-
res med original vigselsattest. Det er imidlertid kjent at Sverige ikke
utsteder vigselsattest tilsvarende norsk vigselsattest. I praksis kan man
for alle de nordiske land godta registerutskrift av nyere dato som er
stemplet og undertegnet av kompetent registermyndighet. Dokumenta-
sjonen må inneholde alle nødvendige opplysninger for registrering av
vigsel i Folkeregisteret. Det vil si personalia, vigselssted, vigselsdato og
vigselsmyndighet. F.eks. inneholder ikke personbevis fra Sverige alene
tilstrekkelig opplysninger om vigselen, da vigselssted og vigselsmyndig-
het ikke fremgår.

§ 8-4-11. Vigsel gjennomført i en gruppe 2-stat

§ 8-4-11. Vigsel gjennomført i en gruppe 2-stat
Vigsel gjennomført i stat som nevnt i § 8-4-2 annet ledd kan

registreres dersom utlendingsmyndighetene har innvilget opp-
holdstillatelse på grunnlag av den oppgitte familierelasjon. Den
kan også registreres dersom norsk utenriksstasjon har verifisert
vigselen.
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Første ledd
Bestemmelsen gir en adgang til å registrere vigselen dersom norsk uten-
riksstasjon har verifisert vigselen. Muligheten utenriksstasjonen i praksis
har til å verifisere vigselen varierer imidlertid i stor grad fra land til land,
og det er den aktuelle utenriksstasjon som er nærmest til å vurdere om
det i den aktuelle stat er mulig å verifisere vigselen. Bestemmelsen prak-
tiseres relativt strengt, og innebærer at samtlige relevante forhold rundt
vigselen må være avklart før vigselen kan verifiseres. For at utenrikssta-
sjonen skal kunne verifisere en vigsel må utenriksstasjonen kunne gå
god for følgende forhold:
- Identitetene må være brakt på det rene, herunder alder og tidligere

sivilstand av hensyn til el. § 18 a .
- At vigselen har funnet sted, herunder at begge parter var til stede

under vigselen av hensyn til el. § 18 .
- At vigselen er utført av kompetent vigselsmyndighet.  
- Tidspunkt og sted for vigselen.

Ved tvil om dette, må forholdet søkes avklart med den aktuelle utenriks-
stasjon.

§ 8-4-12. Vigsel gjennomført i en gruppe 3- og 4-stat

§ 8-4-12. Vigsel gjennomført i en gruppe 3- og 4-stat
For registrering av vigsel som er gjennomført i stat som nevnt

i § 8-4-2 tredje og fjerde ledd kreves at attestene må være i origi-
nal og påført Apostille eller være legalisert av utstederlandets
utenriksdepartement, jf. § 8-4-20. Attester verifisert av norsk
utenriksstasjon godtas også. Vigsel kan også registreres dersom
utlendingsmyndighetene har innvilget oppholdstillatelse på
grunnlag av den oppgitte familierelasjon.

Første ledd

C. Registrering av separasjon/skilsmisse oppnådd utenfor Norge -
§§ 8-4-13 – 8-4-15
§ 8-4-13. Separasjon/skilsmisse oppnådd i en gruppe 1-stat

§ 8-4-13. Separasjon/skilsmisse oppnådd i en gruppe 1-stat
Avgjørelse om separasjon/skilsmisse oppnådd i stat som nevnt

i § 8-4-2 første ledd godtas i Norge i henhold til den nordiske
familierettskonvensjon av 6. februar 1931.

Første ledd
Seperasjon/skilsmisse dokumenteres med rettskraftig dom eller admini-
strativ avgjørelse i original eller bekreftet kopi, alternativt bekreftet utskrift
fra nordisk folkeregistermyndighet som ikke bør være eldre enn tre måne-
der. Dokumentasjonen må inneholde alle nødvendige opplysninger for
registrering av separasjon/skilsmisse i Folkeregisteret. Det vil si personalia
samt sted, dato og myndighet for separasjon/skilsmisse. F.eks. inneholder
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ikke personbevis fra Sverige alene tilstrekkelig opplysninger om skilsmis-
sen, da skilsmissested og skilsmissemyndighet ikke fremgår.

§ 8-4-14. Separasjon/skilsmisse oppnådd i en gruppe 2-stat

§ 8-4-14. Separasjon/skilsmisse oppnådd i en gruppe 2-stat
For registrering av separasjon/skilsmisse oppnådd i stat som

nevnt i § 8-4-2 annet ledd, kommer § 8-4-11 tilsvarende til anven-
delse.

Der dokument om skilsmisse skal tjene som bevis ved inngå-
else av nytt ekteskap, gjelder lov om anerkjennelse av utenlandske
skilsmisser og separasjoner § 4.

Første ledd

Annet ledd

§ 8-4-15. Separasjon/skilsmisse oppnådd i en gruppe 3- og 4-stat

§ 8-4-15. Separasjon/skilsmisse oppnådd i en gruppe 3- og 4-
stat

For registrering av separasjon/skilsmisse oppnådd i stat som
nevnt i § 8-4-2 tredje og fjerde ledd kreves separasjons-/skils-
missedokument i original og påført Apostille eller legalisering av
utstederlandets utenriksdepartement, jf. § 8-4-20. Dokumenter
verifisert av norsk utenriksstasjon godtas også.

Der dokument om skilsmisse skal tjene som bevis ved inngå-
else av nytt ekteskap, gjelder lov om anerkjennelse av utenlandske
skilsmisser og separasjoner § 4.

I øvrige tilfeller, jf. samme lov § 1 og § 2, har utenlandsk
avgjørelse om separasjon/skilsmisse gyldighet i Norge og kan
registreres dersom
- avgjørelsen/dommen er rettskraftig i vedkommende stat, og
- minst en av ektefellene da saken ble reist hadde domisil eller

var statsborger av vedkommende stat, og
- avgjørelsen ikke vil virke åpenbart støtende på norsk rettsorden

(ordre public).

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd

D. Registrering av dødsfall som har skjedd utenfor Norge -
§§ 8-4-16 – 8-4-18
§ 8-4-16. Norske statsborgere

§ 8-4-16. Norske statsborgere
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For norsk statsborger som har avgått ved døden utenfor
Norge, registreres dødsfallet på grunnlag av dødsattest fra norsk
utenriksstasjon.

Registrering kan ellers skje på grunnlag av kjennelse etter lov
om forsvunne personar § 8 og § 9.

Første ledd
Når norske statsborgere dør i utlandet eller på norske skip i utenriksfart,
skal vedkommende norske utenriksstasjon sende melding til Skatte-
direktoratet som på dette grunnlag registrerer dødsfallet i Folkeregis-
teret og underretter tingretten på bostedet dersom vedkommende var
bostedsregistrert i Norge.

Annet ledd

§ 8-4-17. Utenlandske statsborgere avgått ved døden i en gruppe
2-stat

§ 8-4-17. Utenlandske statsborgere avgått ved døden i en
gruppe 2-stat

For registrering av dødsfall for utenlandsk statsborger som
har avgått ved døden i stat som nevnt i § 8-4-2 annet ledd, gjelder
bestemmelsen i § 8-4-16 annet ledd tilsvarende.

Første ledd
Dokumentasjon på dødsfall fra gruppe 2-stat gir ikke grunnlag for regis-
trering i Folkeregisteret. Eneste grunnlag for å registrere dødsfallet er
kjennelse etter lov om forsvunne personer §§ 8 og § 9. Etter nærmere
undersøkelser kan evt. utflytting vurderes etter fregl. § 4-3 Tredje ledd.

§ 8-4-18. Utenlandske statsborgere avgått ved døden i en gruppe
1-, 3- eller 4-stat

§ 8-4-18. Utenlandske statsborgere avgått ved døden i en
gruppe 1-, 3- eller 4-stat

For registrering av dødsfall for utenlandsk statsborger som
har avgått ved døden i stat som nevnt i § 8-4-2 første, tredje og
fjerde ledd, kreves dødsattest i original påført Apostille eller lega-
lisert av utstederlandets utenriksdepartement, jf. § 8-4-20. Attes-
ter verifisert av norsk utenriksstasjon godtas også.

Bestemmelsen i § 8-4-16 annet ledd gjelder tilsvarende.

Første ledd

Annet ledd

E. Oversettelse, legalisering og dispensasjon - §§ 8-4-19 – 8-4-21
§ 8-4-19. Oversettelse

§ 8-4-19. Oversettelse
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I den grad registermyndigheten finner det nødvendig, skal
attester være oversatt av norsk statsautorisert translatør eller
norsk utenriksstasjon.

Første ledd
Flere av de attester etaten mottar er flerspråklige, dvs. med undertekst
på engelsk/fransk/spansk i tillegg til eventuelt aktuelt språk. F.eks. er
den internasjonale sivilstandskommisjons blankett for ekteskapsinn-
gåelse flerspråklig. Det kan typisk være aktuelt å be om oversettelse der
attesten ikke er flerspråklig og er på et språk man ikke behersker i til-
strekkelig grad. Oversettelse kan være nødvendig dersom dokumenter er
skrevet på et annet språk enn engelsk, dansk, finsk, svensk eller islandsk.

§ 8-4-20. Apostille/legalisering

§ 8-4-20. Apostille/legalisering
For de stater som ikke har ratifisert Haag-konvensjon av

5.10.1961, er legalisering nødvendig. Legalisering skal foretas av
utstederlandets utenriksdepartement.

Første ledd
Formålet med apostille/legalisering er å gi sikkerhet for at et offentlig
dokument er utstedt av rette myndighet i vedkommende land slik at det
kan få rettsvirkning i utlandet. Apostille/legaliseringen innebærer en
bekreftelse på at signatur og embetsstempelet på dokumentet er ekte og
at den som har underskrevet dokumentet er en bemyndiget offentlig tje-
nestemann. Apostille/legalisering innebærer ikke en bekreftelse av riktig-
heten av innholdet i dokumentet.
 
Apostille en forenklet legaliseringsprosess. Apostille vil kun være aktuelt
for attester fra land som har ratifisert eller sluttet seg til Haag-konven-
sjonen av 5.10.1961 om avskaffelse av krav til legalisering av uten-
landske dokumenter. En oversikt over de myndigheter som utsteder
apostille i landene som har ratifisert eller sluttet seg til denne konvensjo-
nen finnes her.
 
Flere land utsteder elektronisk apostille. Verifisering av et dokument
med elektronisk apostille gjøres via en nettside utarbeidet av utsteder-
myndigheten. En oversikt over land som har innført elektronisk løsning
finnes her.
 
For landene som ikke har ratifisert eller sluttet seg til konvensjonen, er i
stedet legalisering det vil være aktuelt å kreve. Legalisering skal foretas
av landets utenriksdepartement. Legalisering foretatt av landets ambas-
sader/konsulater godtas ikke.

§ 8-4-21. Dispensasjon

§ 8-4-21. Dispensasjon
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Skattedirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravene
til dokumentasjon i dette kapittel når det ellers i saken legges
frem dokumenter som tilsier at det er hevet over enhver rimelig
tvil at det forhold som søkes registrert i Folkeregisteret har fun-
net sted.

Første ledd
Bestemmelsen er snever og gjelder kun for dispensasjon fra kravene til
dokumentasjon i fregforskr. kapittel 8. Vilkåret er at det ellers i saken
legges frem dokumenter som tilsier at det er hevet over enhver rimelig
tvil at det forhold som søkes registrert i Folkeregisteret har funnet sted.
I tilfeller det kun foreligger en attest fra land som er opplistet i fregfor-
skr. § 8-4-2. Gruppering av stater for registrering av faktiske og rettslige
forhold som har funnet sted i utlandet annet ledd (gruppe 2-stat) og
ingen annen dokumentasjon som kan sannsynliggjøre forholdet, må det
generelt anses som en ordinær sak for skattekontoret og ingen dispensa-
sjonssak etter fregforskr. § 8-4-21.
 
Se nærmere om dette i temakapittel Forvaltning, Dispensasjon fra kra-
vene til dokumentasjon i fregforskr. kapittel 8.
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Kapittel 9
Saksbehandlingsregler

§ 9-1. Taushetsplikt

§ 9-1. Taushetsplikt
Enhver som behandler personopplysninger etter denne lov,

plikter å bevare taushet om det han eller hun får kjennskap til i
sitt arbeid.

Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger om en persons
fulle navn, fødselsdato, kjønn, fødsels- og d-nummer, grunnlaget
for registrert identitet etter § 3-2, adresse, fødested, statsborger-
skap, sivilstand, vergemål, stadfestet fremtidsfullmakt og døds-
dato, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller
andre forhold som gjør at opplysningene må anses personlige.
Det samme gjelder historiske opplysninger om navn og adresse.

Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra taushets-
plikten for opplysninger om registreringsstatus, jf. § 3-1 første
ledd bokstav w.

Rettskilder
- L15.062018 nr. 38 Lov om behandling av personopplysninger (per-

sonopplysningsloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L16.06.2017 nr. 67 Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
- L19.05.2006 nr. 16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg

verksemd (offl.)
- L20.05.2005 nr. 28 Lov om straff (strl.)
- L13.06.1969 nr. 26 Lov om skadeserstatning (skl.)
- L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 9 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Bestemmelsen fastslår at enhver som behandler personopplysninger
etter fregl. har taushetsplikt, dvs. plikt til å sørge for at slike opplysnin-
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ger ikke kommer ut verken ved at det fortelles om dem eller ved at
dokumenter eller notater overlates til uvedkommende.
 
Behovet for at befolkningen skal kunne ha tillitt til hvordan opplysnin-
gene blir brukt og at opplysningene er beskyttet er viktige hensyn bak
taushetspliktsreglene. Bestemmelsen har til formål å verne den enkelte
registrerte person mot at opplysninger folkeregistermyndigheten og
andre brukere av Folkeregisteret får om deres individuelle forhold blir
kjent foruvedkommende. Bestemmelsen skal bidra til at tillitsforholdet
mellom myndighetene og dem som er registrert i Folkeregisteret ivare-
tas.
 
Om forholdet til forvaltningslovens saksbehandlingsregler, både saksbe-
handling generelt og regler om taushetsplikt, se temakapittel Forvalt-
ning.
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Første ledd
Hovedregelen er at opplysningene i Folkeregisteret er underlagt taus-
hetsplikt med mindre noe annet er fastsatt i lov eller forskrift. Første
ledd viderefører hovedregelen om taushetsplikt etter tidligere fregl. § 13
første ledd første punktum, jf. Prop. 164 L kapittel 24. Taushetsplikten
omfatter også merknader som eventuelt registreres til de enkelte opplys-
ningene i henhold til fregl. § 3-1 Annet ledd. Merknadene som registre-
res i Folkeregisteret er metadata til de registrerte opplysningene og ikke
tilrettelagt for videreformidling. Opplysningene er nødvendige av regis-
tertekniske hensyn og i utgangspunktet forbeholdt den interne saksbe-
handlingen hos folkeregistermyndigheten. Med merknader siktes det til
for eksempel kilden til opplysningen, fra/til-dato, registreringsdato og
saksreferanse.
 
Forvaltningsloven har også bestemmelser om taushetsplikt. Forvalt-
ningsloven gjelder på folkeregisterområdet med mindre annet er regu-
lert i folkeregisterloven, altså kommer forvaltningsloven kun til anven-
delse dersom folkeregisterloven selv ikke regulerer forholdet. Se mer om
forholdet til forvaltningslovens regler om taushetsplikt i temakapittel
Forvaltning.
 
Brudd på taushetsplikten er straffbart, jf. strl. §§ 209 og 210. Dersom
noen bryter taushetsplikten som følger av lov eller forskrift, eller utnyt-
ter taushetsbelagte opplysninger for egen eller andres vinning, kan dette
medføre straff med bot eller fengsel inntil ett år. Dersom det foreligger
grovt brudd på taushetspliktbestemmelsene, kan det straffes med feng-
sel inntil tre år. I henhold til statsansatteloven §§ 25-27 kan brudd på
taushetsplikten også medføre ordenstraff og avskjed.
 
Den som lider tap på grunn av uaktsomt brudd på taushetsplikten, kan
etter forholdene ha krav på erstatning. Erstatningsansvar kan oppstå
både for den ansatte personlig og for arbeidsgiver etter arbeidsgiveran-
svaret, jf. skl. § 2-1.
 
Når det gjelder utlevering av folkeregisteropplysninger som er taushets-
belagte er dette nærmere regulert i fregl. Kapittel 10 Utlevering av opp-
lysninger fra registeret.
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Annet ledd
Unntak fra taushetsplikten
Taushetsplikten gjelder ikke alle opplysninger som er registrert i Folke-
registeret. Etter annet ledd fremkommer det at taushetsplikten ikke
omfatter opplysninger om en persons fulle navn, fødselsdato, kjønn,
fødsels- og d-nummer, grunnlaget for registrert identitet etter fregl.
§ 3-2. Grunnlaget for registrert identitet, adresse, fødested, statsborger-
skap, sivilstand, vergemål, stadfestet fremtidsfullmakt og dødsdato, med
mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som
gjør at opplysningene må anses personlige. Det samme gjelder historiske
opplysninger om navn og adresse.
 
Underkategorier og tilleggsopplysninger, jf. fregforskr. § 3-1-1. Registre-
ring av underkategorier og tilleggsopplysninger, er i likhet med hoved-
opplysningene nevnt ovenfor ikke undergitt taushetsplikt. Dette innebæ-
rer også at når en hovedopplysning er unntatt taushetsplikt, vil også
underkategorier og tilleggsopplysninger til denne være unntatt fra taus-
hetsplikt. Se nærmere omtale i Prop. 164 L (2015-2016) kapittel 16.

Historiske opplysninger om navn og adresse
Historiske opplysninger er som utgangspunkt underlagt taushetsplikt.
Når det gjelder navn og adresse er det imidlertid gjort unntak fra taus-
hetsplikten fordi slike opplysninger kan være nødvendige for mange av
Folkeregisterets brukere. De er heller ikke ansett å være beskyttelsesver-
dige, jf. Prop. 164 L (2015-2016) pkt. 16.4. Registreringsdato for opp-
lysninger om historiske navn og adresser er underlagt taushetsplikt. Se
nærmere om at taushetsplikten også omfatter merknader jf. fregl. § 3-1
Annet ledd, under fregl. § 9-1 Første ledd.

Nærmere om personlige forhold
Etter fregl. § 9-1 andre ledd omfatter ikke taushetsplikten opplysninger
som listes opp, "med mindre slike opplysninger røper et klientforhold
eller andre forhold som gjør at opplysningene må anses personlige". Alle
opplysningene i Folkeregisteret er personlige i den forstand at de knytter
seg til en person, og formuleringen "andre forhold som må anses som
personlig" gir av den grunn liten veiledning. Formuleringen tar sikte på
tilfeller hvor opplysningen kan røpe forhold som de fleste vil anse mer
beskyttelsesverdige enn for eksempel opplysning om en alminnelig gate-
adresse og fødselsdag. Dette kan for eksempel være når en adresse røper
at vedkommende soner en fengselsstraff eller er til behandling for et rus-
problem, jf. Prop. 164 L (2015-2016) pkt. 16.4.
 
Dette er tilsvarende regulert i forvaltningsloven. Etter fvl. § 13 første ledd
plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan å
hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbin-
delse med tjenesten eller arbeidet får vite om "noens personlige forhold".
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Et typisk eksempel på dette er personlige opplysninger om noens fysiske
og psykiske helse jf. Ot. prp. nr. 3 (1976-1977) punkt 3.2.2.

Nærmere om fødselsnummer og d-nummer
Navn, fødselsdato, fødselsnummer og d-nummer, adresse og dødsdato
er opplysninger som etter gjeldende rett ikke er taushetsbelagte. Det er
lang tradisjon i Norge for at fødselsnummer ikke er en taushetsbelagt
opplysning.
 
Utlevering av opplysning om fødselsnummer og d-nummer er imidlertid
undergitt enkelte særlige regler, jf. fregl. § 10-1 Annet ledd jf. fregforskr.
§ 10-1-1 Annet ledd. For utlevering til private virksomheter og aktører
stilles det krav til at det angis et begrunnet behov.
 
Videre regulerer personopplysningsloven § 12 bruk av fødselsnummer.
Fødselsnummer kan bare benyttes i behandlingen når det er saklig
behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik
identifisering.
 
For øvrig kan det også gjøres unntak fra innsyn i dokument som inne-
holder fødselsnummer og nummer med tilsvarende funksjon etter offl.
§ 26 siste ledd.
 
De ovennevnte regler skal bidra til at fødselsnummer ikke misbrukes, jf.
Prop. 164 L punkt 16.4.
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Tredje ledd
Generelt
Etter tredje ledd kan departementet i forskrift fastsette ytterligere unn-
tak fra taushetsplikten for opplysninger om registreringsstatus, jf. freg-
forskr. § 3-1-1 første ledd Bokstav w) registreringsstatus.

§ 9-1-1. Unntak fra taushetsplikt

§ 9-1-1. Unntak fra taushetsplikt

Opplysninger om registreringsstatusene bosatt, utflyttet, død,
opphørt og inaktiv, jf. § 3-1-1 første ledd litra w er unntatt fra
taushetsplikten i folkeregisterloven § 9-1.

Første ledd
Opplysninger om registreringsstatus vil i utgangspunktet være underlagt
taushetsplikt. Det fremgår av Prop. 164 L punkt 16.4 at det er tatt sikte
på å videreføre tidligere system for utlevering av opplysninger om regist-
reringsstatus. Det vil derfor kunne være nødvendig med enkelte unntak
fra taushetsplikten for noen underkategorier av opplysninger om regist-
reringsstatus. Dette slik at det for eksempel kan opplyses til en privat
aktør uten lovhjemlet tilgang til taushetsbelagte opplysninger at et d-
nummer er utgått fordi det er en dublett. I fregforskr. § 9-1-1 er det
gjort unntak fra taushetsplikten for registreringsstatusene bosatt, utflyt-
tet, død, opphørt, og inaktiv etter fregforskr. § 3-1-1 første ledd Bok-
stav w) registreringsstatus.
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§ 9-2. Retting av feil i registeret

§ 9-2. Retting av feil i registeret
Registermyndigheten skal rette registreringer når det forelig-

ger en åpenbar registreringsfeil, eller når registreringsgrunnlaget
er feil.

Registrerte opplysninger skal rettes når det foreligger doku-
mentasjon som gir sannsynlighetsovervekt for at de nye opplys-
ningene er korrekte. Eventuell retting av en opplysning som er
meldt inn fra offentlig myndighet eller virksomhet, forelegges
denne dersom rettingen har betydning for vedkommende myn-
dighet eller virksomhet.

En opplysning som er meldt inn fra offentlig myndighet eller
virksomhet, skal rettes i samsvar med korrigert melding fra ved-
kommende myndighet eller virksomhet.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf, og herunder gi særskilte regler om endring av
registrert fødselsdato.

Rettskilder
- L15.062018 nr. 38 Lov om behandling av personopplysninger (per-

sonopplysningsloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 9 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Anvendelsesområdet for retting
At noe registreres i Folkeregisteret er i mange tilfeller ikke en rettsstiftende
handling, og registreringen gir da i seg selv ingen rettsvirkninger. Folke-
registeret skal være dynamisk og gjenspeile dagens situasjon. Med hensyn
til historikk skal imidlertid Folkeregisteret i utgangspunktet være statisk.
 
Når offentlige og private virksomheter vurderer en borgers rettigheter
og/eller plikter, vil i mange tilfeller Folkeregisterets opplysninger tilleg-
ges stor eller unntaksvis også avgjørende vekt. Det er derfor viktig at
registeret til enhver tid er mest mulig korrekt ført.
 
Fregl. § 9-2 tar for seg retting av feil i registeret. Dersom borgeren mener
at registreringen i Folkeregisteret er feil eller mangelfull, har folkeregister-
myndigheten plikt til å vurdere retting av den registrerte opplysning. Ret-
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ten til retting følger også av personvernforordningen art. 16, jf. person-
opplysningsloven § 1.
 
Feil som verken har aktualitet eller betydning for borgerens rettigheter
og/eller plikter kan av kapasitetshensyn prioriteres ned, se personvern-
forordningen art. 5 nr. 1 bokstav d. Feil som er eldre enn 5 år og som
ikke har aktualitet eller betydning for personens rettigheter og/eller plik-
ter, rettes av kapasitetshensyn ikke av folkeregistermyndigheten. Videre
er det slik at visse opplysninger kan ha en selvstendig betydning i Folke-
registeret selv om de er feil. Registreringen kan ha historisk betydning
fordi den viser hvordan opplysninger ble registrert tidligere. Det kan
være viktig å bevare opplysningen for å bistå konsumenter, for eksempel
ved avdekking av feil.
 
Ved henvendelse om retting fra den registrerte selv kan folkeregister-
myndigheten gjøre rettinger i opplysninger som faller inn under folkere-
gistermyndighetens myndighetsområde etter fregl. § 9-2 Første ledd
eller Andre ledd. Dette vil gjelde for de tilfellene folkeregistermyndighe-
ten registrerer opplysninger på påstand fra den registrerte selv, for
eksempel sivilstand ved innflytting, fraflyttingsland, flyttedato ved inn-
flytting og bruksenhetsnummer.
 
Det vil også gjelde i de tilfellene henvendelse om retting gjelder opplys-
ninger som bygger på folkeregistermyndighetens vedtak, for eksempel
ved registrering/avslag på navneendring, eller ved registrering av eller/
avslag på melding om flytting. I disse tilfellene må folkeregistermyndig-
heten vurdere henvendelsen fra borger som en klage eller begjæring om
omgjøring etter fvl. kapittel VI. Dersom folkeregistermyndigheten end-
rer eller omgjør eget vedtak, vil opplysningen rettes etter forvaltningslo-
vens regler uavhengig av fregl. § 9-2 Første ledd eller Andre ledd.
 
Dersom forespørsel om retting gjelder opplysning som er meldt inn fra
annen offentlig myndighet eller virksomhet, og det antas at rettingen i
Folkeregisteret vil ha betydning for vedkommende myndighet/virksom-
het, skal folkeregistermyndigheten forelegge saken for denne før det
eventuelt gjøres retting jf. fregl. § 9-2 Andre ledd. Dette vil for eksempel
gjelde hvis folkeregistermyndigheten får en henvendelse om å endre
fødested på en som er innvilget norsk statsborgerskap. Dette er en opp-
lysning som skal være kontrollert av statsborgermyndigheten. Endring
av fødested for norske statsborgere kan folkeregistermyndigheten i
utgangspunktet vurdere selv, men fordi det må antas å ha betydning for
statsborgervedtaket, forlegges anmodningen om å rette fødested for
statsborgermyndigheten. Fregforskr. § 9-2-1. Endring av identitetsopp-
lysninger har regler om i hvilke tilfeller folkeregistermyndigheten kan
endre fødested.
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Dersom vedkommende myndighet senere endrer vedtaket, så vil folke-
registermyndigheten få en korrigerende melding og kan rette opplysnin-
gen i tråd med denne, jf. fregl. § 9-2 Tredje ledd.
 
Se nærmere om i hvilke tilfeller folkeregistermyndigheten er enten ved-
taksmyndighet eller kun registreringsmyndighet i temakapittel Forvalt-
ning, Nærmere om grensen for enkeltvedtak.

Nærmere om forholdet mellom første og annet ledd
Fregl. § 9-2 Første ledd innebærer en lovfesting av gjeldende forvalt-
ningspraksis om retting av åpenbare registreringsfeil, samt en videre-
føring av praksis om retting av opplysninger når registreringsgrunnlaget
er ugyldig i henhold til fvl. § 35, se Prop. 164L (2015-2016) kapittel 24.
 
Fregl. § 9-2 Andre ledd første punktum lovfester gjeldende forvaltnings-
praksis om at registrerte opplysninger rettes når det foreligger dokumen-
tasjon som gir sannsynlighetsovervekt for at de nye opplysningene er
korrekte jf. Prop. 164L (2015-2016) kapittel 24. Annet punktum presi-
serer at retting av opplysning meldt inn fra annen myndighet, først fore-
legges denne før retting eventuelt foretas, dersom rettingen har betyd-
ning for den myndigheten som har meldt inn opplysningen.
 
I utgangspunktet sier ikke forarbeidene at første og andre ledd skal leses
hver for seg. Det fremkommer av forarbeidene at retting forutsetter at
det er sannsynlighetsovervekt for at endrede opplysninger er korrekte, jf.
Prop. 164 L (2015-2016) punkt 13.3. En åpenbar feil må være noe mer
enn en feil med alminnelig sannsynlighetsovervekt. Sannsynlighetsover-
vekten i andre ledd peker derfor mot en nedre grense av hvilke tilfeller
som kan rettes, og når noe er åpenbart etter første ledd krever derfor
ikke nødvendigvis samme dokumentasjon for å oppfylle beviskravet som
etter andre ledd.
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Første ledd
Etter bestemmelsens første ledd skal registermyndigheten rette registre-
ringer når det foreligger en åpenbar registreringsfeil, eller retting av opp-
lysninger når registreringsgrunnlaget er ugyldig i henhold til fvl. § 35.
 
Med "åpenbare registreringsfeil" siktes det til typiske inntastingsfeil
folkeregistermyndigheten gjør ved registreringen, eller andre feil hvor det er
klart at opplysningen ikke kan være korrekt, jf. Prop. 164 L kapittel 24
under "Til § 9-2 Retting av feil i registeret".
 
Retting av opplysninger når registreringsgrunnlaget er ugyldig i henhold
til fvl. § 35 vil typisk være feilskrift fra den som har sendt inn en opplys-
ning som har blitt registrert. Se nærmere om omgjøring og hva som vil
utgjøre et ugyldig registreringsgrunnlag i temakapittel Forvaltning,
Omgjøring, Forvaltningsloven § 35.
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Andre ledd
Fregl. § 9-2 annet ledd første punktum lovfester gjeldende forvaltnings-
praksis om at registrerte opplysninger rettes når det foreligger dokumen-
tasjon som gir sannsynlighetsovervekt for at de nye opplysningene er
korrekte jf. Prop. 164L (2015-2016) kapittel 24. Dette innebærer i
utgangspunktet at feil kan rettes etter bestemmelsen hvis feilen kan
dokumenteres.
 
Etter forarbeidene i Prop. 164 L (2015-2016) punkt 13.3 er det tale om
en alminnelig sannsynlighetsovervekt.
 
Typisk eksempel er feilregistrerte foreldreskap. Tilfeller har dukket opp
i form av arvetvister der noen arvinger har hevdet at en medarving i rea-
liteten ikke er arving, og at slektskapet som følger av Folkeregisteret ikke
er korrekt/ikke i overenstemmelse med underliggende forhold og tidli-
gere rett.
 
Annet eksempel er person registrert på feil bruksnummer knyttet til
gårdsnummer for egen bolig. Slike saker kan få betydning i for eksempel
skifteoppgjør knyttet til skilsmisse, hvor det kan bli viktig å dokumen-
tere historisk felles bosted med tidligere ektefelle. Det er imidlertid ikke
sikkert at dokumentasjon er noe absolutt krav for rettelse av slik feil, i
det feilen kan sannsynliggjøres ved at nummeret er "opptatt" i registeret.
 
Annet punktum presiserer at retting av opplysning meldt inn fra annen
myndighet, først forelegges denne før retting eventuelt foretas, dersom
rettingen har betydning for den myndighet som har meldt inn opplys-
ningen, jf. Prop. 164L (2015-2016) kapittel 24. Der feilen er basert på
en melding fra offentlig myndighet, tilsier uansett god forvaltningsskikk
at saken alltid fremlegges vedkommende myndighet. Det er denne som
er den nærmeste til å vurdere om feilen har rettslig betydning. Se Prop.
164L (2015-2016) punkt 13.3 siste avsnitt.
 
Ved retting av opplysning meldt inn fra annen myndighet opptrer folke-
registermyndigheten bare som registreringsmyndighet, og registreringen
vil være basert på underliggende vedtak hos den aktuelle offentlige myn-
dighet.
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Tredje ledd
Tredje ledd fastslår at opplysninger som er meldt inn fra offentlige myn-
digheter og virksomheter rettes i samsvar med korrigert melding fra
samme myndighet eller virksomhet, jf. Prop. 164 L (2015-2016) kapit-
tel 24.
 
Offentlige myndigheter og virksomheter har meldeplikt til folkeregister-
myndigheten etter fregl. § 7-1. Offentlige myndigheters og virksomhe-
ters meldeplikt jf. fregforskr. § 7-1-1. Meldeplikt for faktiske og rettslige
forhold som finner sted i Norge, og i tillegg kan regler om meldeplikt
fremgå av særlovgivningen.
 
Folkeregistermyndigheten skal her legge den korrigerte meldingen til
grunn, og ikke selv foreta en prøving av de endrede opplysningene, jf.
Prop. 164L (2015-2016) punkt 13.3.
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Fjerde ledd
Generelt
I henhold til fjerde ledd kan det gis forskrift til utfylling og gjennom-
føring av bestemmelsen, og herunder gis særskilte regler om endring av
registrert fødselsdato. I fregforskr. § 9-2-1 er det gitt regler om endring
av identitetsopplysninger.

§ 9-2-1. Endring av identitetsopplysninger

§ 9-2-1. Endring av identitetsopplysninger
Opplysninger om fødselsdato, fødested og statsborgerskap for

personer som er innvilget oppholdstillatelse i Norge kan kun end-
res etter melding fra utlendingsmyndighetene. Dette gjelder ikke
endring av fødselsdato og fødested for personer som er født i en
norsk kommune.

For personer som utlendingsmyndighetene rekvirerer d-num-
mer til kan opplysninger om navn, fødselsdato, fødested og stats-
borgerskap kun endres etter melding fra utlendingsmyndighe-
tene.

Opplysninger om fødselsdato og fødested for personer født i en
stat som nevnt i § 8-4-2 annet ledd, og som har fått innvilget
norsk statsborgerskap, kan bare endres etter melding fra stats-
borgermyndighetene.

I andre tilfeller kan registermyndigheten endre fødselsdato i
følgende tilfeller:
a) registrert fødselsdato kan endres når det foreligger en åpenbar

skrivefeil eller i henhold til original og verifisert fødselsattest
dersom attesten også viser at fødselen er registrert senest ett
år etter at den fant sted

b) fødselsdatoen kan i særlige tilfeller endres når det foreligger
dokumentasjon som gir sannsynlighetsovervekt for at de nye
opplysninger er korrekte.
Fødselsdatoen i identifikasjonsnummeret kan likevel ikke end-

res hvis antall individsiffer for den aktuelle fødselsdag og -måned
er svært lavt.

Første ledd
Etter første ledd kan opplysninger om fødselsdato, fødested og statsbor-
gerskap for personer som er innvilget oppholdstillatelse i Norge, kun
endres etter melding fra utlendingsmyndighetene. Tilsvarende gjelder
for personer som på tidspunkt for endring av identitetsopplysninger, har
en sak til behandling hos utlendingsmyndighetene eller har utgått opp-
holdstillatelse.
 
Utlendingsmyndighetene sender melding til folkeregistermyndigheten
om hvilke identitetsopplysninger som skal endres og fra hvilket tids-
punkt. Registermyndigheten skal legge meldingen til grunn for oppdate-
ring av Folkeregisteret med de endrede opplysninger.
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Endringsmeldingen skal også legges til grunn i tilfeller hvor folkeregis-
termyndigheten og utlendingsmyndigheten har ulik praksis for registe-
ring, som for eksempel ved registrering av fødested.
 
Folkeregistermyndigheten anser opplysningen om hvor en person er
født å være en statisk opplysning som gjenspeiler det som gjaldt på fød-
selstidspunktet. Det er det historisk korrekte navnet på landet på ved-
kommendes fødselstidspunkt som skal registreres. Dette ble lagt til
grunn i Justisdepartementets rundskriv av 28. februar 1917 om føringen
av fødselsregisteret og har senere vært fast forvaltningspraksis. Dette
betyr at for personer der fødelandet er Sovjetunionen så kan dette ikke
endres til f.eks. Russland. Opplysning om fødested som kun kan endres
etter melding fra utlendingsmyndighetene, legges uavhengig av folkere-
gistermyndighetens generelle praksis til grunn for registrering.
 
Se nærmere fregl. § 3-1 første ledd Bokstav g) fødested.
 
Utlendingsmyndighetene vil selv gjøre oppslag i Folkeregisteret for å se
når endringen er utført.
 
For personer som ikke er innvilget oppholdstillatelse (nordiske statsbor-
gere, norske statsborgere med unntak av de som er født i en gruppe 2-
stat og statsborgere fra EU/ EØS/EFTA-stater uten oppholdstillatelse),
skal søknad om endring av fødested og fødselsdato behandles av folke-
registermyndigheten.
 
Saker om endring av navn følger navneloven, men dersom UDI har
gjort en feil ved registrering av navnet, kan dette oversendes på samme
måte som en melding om endring av identitetsopplysninger og endres i
henhold til fregl. § 9-2 Tredje ledd.

Annet ledd
For personer som utlendingsmyndighetene rekvirerer d-nummer til kan
opplysninger om navn, fødselsdato, fødested og statsborgerskap kun
endres etter melding fra utlendingsmyndighetene, jf. fregforskr. § 9-2-1
annet ledd.
 
Utlendingsmyndighetene vil sende melding til folkeregistermyndigheten
om hvilke identitetsopplysninger som skal endres og fra hvilket tids-
punkt. Folkeregistermyndigheten skal legge meldingen til grunn for
oppdatering av Folkeregisteret med de endrede opplysninger.
 
Utlendingsmyndighetene vil selv gjøre oppslag i Folkeregisteret for å se
når endringen er utført.
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Tredje ledd
For personer født i en stat som nevnt i fregforskr. § 8-4-2 Annet ledd
(gruppe 2-stat), som har fått innvilget norsk statsborgerskap, kan opp-
lysninger om fødselsdato og fødested bare endres etter melding fra stats-
borgermyndighetene, jf. § 9-2-1 tredje ledd. Fregforskr. § 8-4-2. Grup-
pering av stater for registrering av faktiske og rettslige forhold som har
funnet sted i utlandet har nærmere regler om gruppe 2-stater.
 
Statsborgermyndighetene vil selv gjøre oppslag i Folkeregisteret for å se
når endringen er utført.

Fjerde ledd
Generelt
Folkeregistermyndigheten behandler bare søknader om endring av fød-
selsdato på personer som ikke er innvilget oppholdstillatelse (nordiske
statsborgere, norske statsborgere med unntak av de som er født i en
gruppe 2-stat og statsborgere fra EU/ EØS/EFTA-stater uten oppholds-
tillatelse).
 
Folkeregistermyndigheten skal ikke behandle søknader om endring av
fødselsdato for følgende personer:
- personer som er innvilget oppholdstillatelse i Norge
- personer som utlendingsmyndigheten har rekvirert d-nummer til
- personer født i en stat som nevnt i fregforskr. § 8-4-2 Annet ledd

(gruppe 2) og som har fått innvilget norsk statsborgerskap.

Fødselsdato for disse personer kan kun endres etter melding fra utlen-
dingsmyndigheten/ statsborgermyndigheten.
 
Saker om endring av en persons fødselsdato skal forberedes og avgjøres
i første instans av skattekontoret. Dersom vedtaket ikke er påklaget
innen utløpet av klagefristen på tre uker, tildeles nytt fødselsnummer.
Dersom det klages, er Skattedirektoratet klageinstans.

Bokstav a
Hovedregelen etter fregforskr. § 9-2-1 fjerde ledd bokstav a er at enhver
fødselsdato som er fastsatt av registermyndigheten i henhold til fregl.
§ 3-3 og fregforskr. § 3-3-1 bare kan endres dersom det fremlegges origi-
nal, verifisert fødselsattest hvor det fremgår av attesten at fødselen er
registrert senest ett år etter at den har funnet sted. Kravene er kumula-
tive, dvs. at samtlige krav må være oppfylt. Se § 3-3. Registrering av fød-
selsdato og § 3-3-1. Avvikende informasjon om fødselsdato i identifika-
sjonsnummeret.
 
Verifisert betyr at fødselsattestens ekthet må være kontrollert av norsk
ambassade eller konsulat i det landet attesten er utstedt eller av annen
instans som er godkjent av Utenriksdepartementet. Kontrollen innebæ-
rer at attesten sammenholdes med det fødselsregister den er utstedt på
grunnlag av.
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For personer som er født i Norge anvendes hovedregelen i fregforskr.
§ 9-2-1 fjerde ledd. Dette innebærer følgende ufravikelige krav til doku-
mentasjon:
- Personer født etter 1. januar 1983:

Korrigert fødselsmelding fra vedkommende lege eller jordmor som
har tatt imot barnet, evt. bekreftet utskrift av jordmorprotokoll.

- Personer født i tidsrommet 1. januar 1916 - 31. desember 1982:
Original fødselsattest, dvs. utskrift fra fødselsregisteret utstedt av ved-
kommende fødselsregisterfører, dvs. prest i Den norske kirke.

- Personer født før 1. januar 1916:
Original dåpsattest eller utskrift av dåpsregisteret.

Alternativt kan en fastsatt fødselsdato endres dersom det foreligger en
åpenbar skrivefeil. Det siktes her utelukkende til skrivefeil som er begått
av folkeregistermyndigheten eller utlendingsmyndigheten i forbindelse
med innflytting og fastsettelse av fødselsdato.

Bokstav b
Fregforskr. § 9-2-1 fjerde ledd bokstav b gir adgang til å dispensere fra
kravene til dokumentasjon i § 9-2-1 fjerde ledd Bokstav a. Dispensasjon
vurderes dersom kravene til original, verifisert fødselsattest utstedt i til-
knytning til fødselen fremstår som uforholdsmessig vanskelige å opp-
fylle, eller dersom man finner å kunne dispensere av andre grunner.
 
Et eksempel på at dokumentasjonskravet kan være uforholdsmessig
vanskelig å oppfylle er dersom det hersker krigstilstand i landet eller
fordi Norge ikke har noen diplomatiske forbindelser med landet. Ifølge
Utenriksdepartementet er det umulig å få verifisert fødselsattester
utstedt i Afghanistan, Sri Lanka, Vietnam, Iran, Irak, Kina, Somalia og
Syria.
 
Andre grunner kan være i tilfeller hvor Utenriksdepartementet ikke
anser verifikasjon som påkrevet. Dette gjelder følgende land:
- alle europeiske land unntatt Tyrkia
- alle land som omfattes av det tidligere Sovjetunionen
- alle land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
- Australia
- New Zealand
- Japan

For disse kreves det i utgangspunktet apostille/legalisering.
 
For Japan, New Zealand, Australia, USA, Canada og landene i Europa
unntatt Litauen er det imidlertid normalt ikke nødvendig å kreve apo-
stille/legalisering. Det samme gjelder attester utstedt av Uruguays kon-
sulat i Oslo, forutsatt at attesten er signert av konsulen.
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For verden for øvrig kreves apostille eller legalisering, med mindre det
er en gruppe 2-stat. Se nærmere om gruppe 2-stater i fregl. § 8-4 annet
ledd, Generelt siste avsnitt og § 8-4-2, Generelt, andre avsnitt.
 
Det avgjørende for om det kreves apostille eller legalisering er om landet
har ratifisert Haag-konvensjonen av 5.10.1961. Dersom landet har rati-
fisert konvensjonen skal attesten være påført apostille. En oversikt over
de land som har ratifisert denne konvensjonen finnes her.
 
Har ikke det aktuelle land ratifisert konvensjonen, skal attesten være
legalisert av landets utenriksdepartement. Legalisering foretatt av lan-
dets ambassader/konsulater godtas ikke.
 
Etter begge alternativer er det en forutsetning at den dokumentasjon
som fremlegges virker troverdig ut fra sakens øvrige opplysninger, dvs.
at parten må gi en troverdig forklaring på fødselsdatoavviket og frem-
legge en eller flere typer dokumentasjon som har bevismessig verdi.
 
Avgjørelser i dispensasjonssaker må treffes etter en konkret helhetsvur-
dering av de opplysninger som foreligger. Dispensasjonsregelen forut-
setter en streng praktisering, dvs. at det må fremstå som sannsynlig at
den påståtte fødselsdato er korrekt. Kravene til dokumentasjonen må
være strengere dersom endringen er på flere år, dvs. at én form for
dokumentasjon (f.eks. et identitetskort) da ikke er tilstrekkelig, men må
underbygges ved annen form for dokumentasjon (f.eks. en fødselsat-
test). Ektheten av dokumentene og om de har noen bevismessig verdi
må vurderes kritisk. I vurderingen av dokumentets bevisverdi må man
se hen til når dokumentet er utstedt/registreringen foretatt i forhold til
påstått fødselsdato. Dersom registreringen er foretatt etter at vedkom-
mende ble registrert innvandret til Norge, må det som hovedregel legges
til grunn at dokumentet har liten bevisverdi.
 
Dispensasjon på grunnlag av medisinsk dokumentasjon kan også være
aktuelt. Dette gjelder når saken gjelder barn og annen dokumentasjon
er mangelfull eller mangler helt.
 
Når det gjelder medisinske aldersvurderinger som dokumentasjon for en
persons fødselsdato, er praksis basert på uttalelser som Skattedirektora-
tet har innhentet fra spesiallege, dr. Olav Trygstad og overlege, dr. Jør-
gen Knudzon ved Rikshospitalets barneklinikk.
 
Ifølge disse uttalelsene er det så å si umulig å fastslå ut fra medisinske
kriterier om et barn på 6-7 år og oppover er ett eller to år eldre eller
yngre enn registrert dato tilsier. Dette fordi det i disse sakene hoved-
sakelig dreier seg om barn som utviklingsmessig ikke automatisk kan
sammenlignes med «vestlige» barn som de aktuelle medisinske undersø-
kelser baserer sin standard på. Den medisinske ekspertise anbefaler der-
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for at man ser slike saker over tid da det gjerne tar ett til to år før barna
har «tatt igjen» manglende utvikling og denne har stabilisert seg.
 
De aktuelle former for medisinske undersøkelser er røntgen av skjelett
og/eller håndrot og undersøkelse av tannstatus. Når det gjelder røntgen-
undersøkelser sies det at disse kan gi relativt sikre indikasjoner på et
barns alder dersom aldersdivergensen er på mer enn tre år. Imidlertid
bør det også foreligge en tannstatusundersøkelse som støtter opp om
konklusjonen av røntgenundersøkelsene.
 
I slike saker bør det anbefales at de foresatte tar kontakt med en barne-
lege for undersøkelser samt røntgen av skjelett og/eller håndrot foretatt
med ett til to års mellomrom og opplyse dem om at resultatet av disse
undersøkelser sammenholdt med en tannstatusundersøkelse etter en
konkret vurdering kan danne grunnlag for endring av fødselsdato.
 
Følgende krav må ellers være oppfylt for at medisinske undersøkelser
over hodet kan godtas som dokumentasjon:
- saken må gjelde barn/ungdom opp til 17-18 år
- annen dokumentasjon er utilstrekkelig eller mangler helt
- røntgenundersøkelser må være foretatt, helst med ett til to års mel-

lomrom
- tannstatusundersøkelse bør være foretatt
- samtlige undersøkelser må ha tilnærmet samme konklusjon
- det må foreligge uttalelse fra barnelege eller annen lege med relevant

spesialkompetanse

I utgangspunktet bør det ikke dispenseres i tilfeller med fødselsdato
1. januar, 1. mars og 1. juli. Dette med mindre det fremstår som utvil-
somt at 1. januar/1.mars/1. juli er reell fødselsdato og ikke fingert. Der-
som dispensasjon vurderes, må det kreves flere typer offisiell dokumen-
tasjon som alle viser datoen 1. januar/1.mars/1. juli. Se mer om lave
individsiffer under Femte ledd.
 
Dersom en person har en original fødselsattest fra utlandet som er
utstedt i tilknytning til fødselen og ønsker å få denne verifisert, må ved-
kommende ta dette opp med registermyndigheten.
 
Etter fregl. § 11-1 Annet ledd er det borgeren som må dekke utgiftene
til verifisering av attester i utlandet. Selve verifiseringen utføres via
norsk utenriksstasjon i vedkommende land. Utenriksdepartementet har
bestemt at utenriksstasjonene (ambassadene og konsulatene) ikke vil stå
for oppgjør, men vil kreve utgiftene til verifisering refundert fra folkere-
gistermyndigheten som da selv må kreve forskudd fra den som ønsker
verifisering. Personen selv kan altså ikke på egenhånd be om verifise-
ring.
 
Registermyndigheten må vurdere behovet for verifisering.
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Oversikt over utenriksstasjonenes adresser og telefonnummer er tilgjen-
gelig her .
 
Skriftlige søknad med forklaring på avviket og evt. hvorfor gal dato ble
oppgitt ved ankomst til Norge, må alltid foreligge.
 
Søknaden må være undertegnet av vedkommende selv, advokat eller
person som fremlegger skriftlig fullmakt fra vedkommende. For mindre-
årige skal foresatte eller annen oppnevnt verge undertegne søknaden.
 
Dokumentasjonen må alltid være fremvist i original overfor registermyn-
digheten. Dersom originaldokumentet leveres tilbake til søkeren før
saken er ferdigbehandlet, må registermyndigheten ta kopi av dokumen-
tet og stemple, datere og underskrive det for bruk i den videre saksbe-
handling.
 
Dersom den originale dokumentasjonen er på et språk som ingen
behersker, må søkeren fremlegge enten offisiell oversettelse fra sitt
hjemland, eller oversettelse foretatt av norsk godkjent translatør. Se
fregforskr. § 8-4-19. Oversettelse.

Femte ledd
For de tilfeller belastningen på en fødselsdato blir svært stor med hen-
syn til antall ledige personnumre, er det som en sikkerhetsventil tatt inn
en bestemmelse i fregforskr. § 9-2-1 femte ledd om at fødselsdatoend-
ringer hjemlet i fregforskr. § 9-2-1 første til fjerde ledd da likevel ikke
kan legges til grunn for å tildele nytt fødselsnummer. Dette vil også
gjelde for fødselsdatoendringer avgjort av utlendingsmyndighetene.
Typiske eksempler for pressede fødselsdatoer er 1. januar, 1. mars og
1. juli kombinert med visse fødselsår. Fødselsnummeret må i slike tilfel-
ler forbli uendret, mens fødselsdatoendringen registreres i feltet for fød-
selsdato. Unntak fra dette kan vurderes i enkelttilfeller der skattekonto-
ret har kompetansen til å endre fødselsdatoen og vedkommende kan
fremlegge dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i fregforskr. § 9-2-1
fjerde ledd Bokstav a.
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§ 9-3. Endring etter beslutning
om fiktiv identitet

§ 9-3. Endring etter beslutning om fiktiv identitet
Når det er gitt tillatelse til bruk av fingerte personopplysnin-

ger, jf. politiloven kapittel II a om fiktiv identitet, skal register-
myndigheten registrere de aktuelle opplysningene i samsvar med
avgjørelsen.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L04.08.1995 nr. 53 Lov om politiet
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 9 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Politidirektoratet kan i medhold av politilovens § 14 b avgjøre at identi-
teten til en person endres. Fiktiv identitet i fregl. § 9-3 må ikke forveks-
les med fiktiv identitet i fregl. § 10-5 som er en identitet som ikke eksis-
terer, herunder en uriktig eller ikke-eksisterende identitet. Se § 10-5.
Varsling til brukere av registeret.
 
Slike saker behandles sentralt på direktoratsnivå. Den som vil søke om
ny identitet etter denne bestemmelse, må rette henvendelse til sitt lokale
politidistrikt. Dette kan også innebære endring av fødselsnummer jf.
fregl. § 2-2 Tredje ledd.
 
Bestemmelsen viderefører tidligere fregforskr. § 2-2 femte ledd, jf. Prop.
164 L kapittel 24.
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§ 9-4. Bruk av
personopplysninger ved utvikling
og testing av IT-systemer

§ 9-4. Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av
IT-systemer

Folkeregistermyndigheten kan behandle innhentede person-
opplysninger for å utvikle og teste IT-systemer dersom det vil
være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet
ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 9 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Ved utvikling og i testsammenheng benyttes i dag genererte (fiktive/
syntetiske) testpersoner.
 
Til interne testformål kan selve identifikatoren være i overlapp med
identifikatoren til en person i registeret, men alle andre opplysninger om
testpersonen er oppdiktet.
 
I det eksterne testmiljøet som benyttes av Folkeregisterets konsumenter
har folkeregistermyndigheten laget en syntetisk testbefolkning. I dette
miljøet brukes adjektiv og substantiv som navn og testpersonene har
syntetiske fødselsnummer/d-nummer.
 
Produsenter av data til Folkeregisteret tester i et eget testmiljø for pro-
dusenter. Disse benytter syntetiske navn sammensatt av adjektiv og sub-
stantiv når de sender inn data. I enkelte tilfeller kan produsenten få til-
delt syntetiske testpersoner av folkeregistermyndigheten.
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Annet ledd
Det er ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen.
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Kapittel 10 Utlevering av
opplysninger fra registeret

Generelt om deling

Innledning
Av folkeregisterlovens formålsbestemmelse fremgår at "[l]oven skal
bidra til at opplysningene i Folkeregisteret skal kunne brukes til myn-
dighetsoppgaver og offentlig forvaltning, forskning, statistikk og til å
ivareta grunnleggende samfunnsbehov", jf. fregl. § 1-2 Første ledd tredje
punktum.
 
For folkeregistermyndigheten som forvalter av felleskomponenten
Folkeregisteret er det følgelig en viktig oppgave å legge forholdene til
rette for en effektiv og korrekt deling av folkeregisteropplysninger, slik at
disse kan brukes på en måte som oppfyller lovens formål.
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Delingstjenestene
Generelt om delingstjeneste
Folkeregisteropplysninger deles i hovedsak elektronisk via tre delingstje-
nester som alle er tilgjengelig som APIer driftet av folkeregistermyndig-
heten. Application Programming Interface (API), eller programme-
ringsgrensesnitt, er i felles begrepskatalog definert som et programme-
ringsgrensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne
kan aktiveres fra en annen programvare. API er derfor et uttrykk for de
kravene som andre programmer må oppfylle for å kunne kommunisere
med et datasystem eller dataprogram.
 
I tillegg er også tjenesten for oppslag tilgjengelig som brukergrensesnitt.
Delingstjenestene tilgjengeliggjøres vederlagsfritt fra folkeregistermyn-
digheten.

Oppslag
Generelt
Oppslag er søk på en enkeltperson for å se personens folkeregisteropp-
lysninger. Oppslag gir konsumenter muligheten til å hente ut person-
opplysninger som for eksempel navn, adresse, relasjoner og historikk.
Hvilke opplysninger man har tilgang til, er avhengig av hvilke rettigheter
konsumenten har. Tjenesten kan brukes til å hente oppdaterte opplys-
ninger om en person, eller til å starte en forretningsprosess, som å opp-
rette en ny kunde, fakturere eller starte annen saksbehandling. Oppslag i
Folkeregisteret vil kunne gjøres fra et fagsystem, ved maskin-til-maskin
tilkobling, eller ved å benytte Folkeregisterets brukergrensesnitt for opp-
slag (menneske-til-maskin). Folkeregistermyndigheten har ett bruker-
grensesnitt for oppslag, som kan benyttes av virksomheter, online opp-
slag.

Oppslagstjeneste for virksomheter – online-oppslaget
Online-oppslaget er et brukergrensesnitt som kan benyttes av virksom-
heter som har fått tilgang til Folkeregisteret i henhold til rettighetspak-
kene som omtalt nedenfor. Oppslaget gir tilgang til opplysninger i hen-
hold til den aktuelle rettighetspakke, og tilgang til oppslagstjenesten kan
delegeres til personer i virksomheten, som etter nødvendig delegering
kan aksessere tjenesten gjennom ID-porten.

Hendelsesliste
Hendelsesliste er løpende varsling om endringer i Folkeregisteret. Hen-
delsesliste gir konsumenter mulighet til å oppdatere opplysninger om
personer i sitt kunderegister eller sin sakspopulasjon fortløpende. Det vil
også være mulig for konsumentene å lage automatisert saksbehandling
som initieres av hendelser fra Folkeregisteret, for eksempel avslutning av
kundeforhold eller tjeneste ved hendelsen "melding om dødsfall". Med
tjenesten hendelsesliste får konsumenter varsel hver gang noe endres i
Folkeregisteret. Hendelseslisten vil alltid inneholde informasjon om
hvem endringen gjelder, men kun konsumenter som mottar opplysnin-
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ger i henhold til fregl. § 10-2 Første ledd vil motta informasjon om hva
endringen består i via hendelseslisten. Konsumenten får tilgang til infor-
masjon de har hjemmel til, må selv avgjøre om hendelsen er relevant for
dem, og gjøre oppslag for å hente mer informasjon om endringen. Tje-
nesten leveres ved maskin-til-maskin tilkobling.

Uttrekk
Uttrekk gir konsumentene mulighet til å hente ut opplysninger om et
utvalg personer basert på ett eller flere kriterier, som for eksempel fød-
selsår, gatenavn, og kommune, uten å identifisere personene først.
Uttrekk er basert på selvbetjening, der konsumenten selv setter opp kri-
teriene den ønsker for sitt uttrekk, og selv kan hente resultatet som fød-
sels- eller d-nummer (fra tilpasset uttrekk) eller som dokumentID (fra
komplett uttrekk). Konsumenten kan så benytte ovennevnte (bulk)opp-
slagstjeneste for å hente personinformasjon om personene som er inklu-
dert i uttrekkets resultat. Uttrekk kan brukes til å opprette eller supplere
et kunderegister eller en sakspopulasjon, for eksempel alle seksåringer i
en kommune, eller alle beboere i en gate. Tjenesten kan kun benyttes av
konsumenter som ikke er underlagt krav om entydig identifisering av
den enkelte person.

Rettighetspakker
Generelt om rettighetspakkene
Folkeregistermyndighetens adgang til å dele folkeregisteropplysninger
gjennom delingstjenestene er regulert i fregl. § 10-1 Første ledd og
Annet ledd og § 10-2 Første ledd. Rettighetspakkene er utviklet for å
sikre enkel og effektiv filtrering av opplysninger og funksjonalitet tilpas-
set det enkelte rettslige grunnlag for utlevering.

Rettighetspakke – offentlig og privat med hjemmel
I henhold til fregl. § 10-2 Første ledd kan taushetsbelagte folkeregister-
opplysninger deles med offentlige myndigheter og virksomheter samt
private virksomheter, som har hjemmel i lov til å innhente opplysninger
fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt.
 
Rettighetspakken gir tilgang til samtlige av taushetsbelagte og ikke-taus-
hetsbelagte folkeregisteropplysninger, samt alle delingstjenestene, her-
under hendelsesliste hvor konsumenter med denne rettighetspakken
også kan se hva hendelsene består i. I tillegg gir rettighetspakken tilgang
til adresser som er gradert FORTROLIG etter beskyttelsesinstruksen.

Rettighetspakke – offentlig uten hjemmel
I henhold til fregl. § 10-1 Første ledd kan ikke-taushetsbelagte folkere-
gisteropplysninger utleveres til offentlige myndigheter og virksomheter.
 
Rettighetspakken gir tilgang til samtlige ikke-taushetsbelagte opplysnin-
ger og alle delingstjenestene. I tillegg gir rettighetspakken tilgang til
adresser som er gradert FORTROLIG etter beskyttelsesinstruksen.
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Rettighetspakke – privat uten hjemmel
I henhold til fregl. § 10-1 Første ledd ikke-taushetsbelagte folkeregister-
opplysninger utleveres til private virksomheter som utfører lovpålagte
oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige.
 
Rettighetspakken gir tilgang til samtlige ikke-taushetsbelagte opplysnin-
ger og alle delingstjenestene.

Rettighetspakke – finansforetak
I henhold til fregl. § 10-1 Første ledd kan ikke-taushetsbelagte folkere-
gisteropplysninger utleveres til finansforetak. Videre følger av finans-
foretaksloven § 16-2 syvende ledd at folkeregistermyndigheten, uten
hinder av taushetsplikt, kan utlevere opplysninger om ektefelle, barn,
foreldre, foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo når opplys-
ningene er nødvendige for utførelsen av finansforetakets plikter eller
oppgaver hjemlet i finansforetaksloven.
 
Rettighetspakken gir kun tilgang til de taushetsbelagte opplysninger som
er eksplisitt nevnt i finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd og samtlige
ikke-taushetsbelagte opplysninger samt alle delingstjenestene.

Rettighetspakke – privat
I henhold til fregl. § 10-1 Annet ledd kan private virksomheter og aktø-
rer få utlevert ikke-taushetsbelagte opplysninger om navngitte identifi-
serbare personer, med den begrensning at utlevering av opplysning om
fødsels- og d-nummer fordrer angivelse av begrunnet behov.
 
Rettighetspakken gir, med forbehold om opplysning om fødsels- og d-
nummer, tilgang til samtlige ikke-taushetsbelagte opplysninger i Folke-
registeret samt delingstjenestene "oppslag" og "hendelsesliste".
 
Lovens begrensning om at det kun kan utleveres opplysninger om navn-
gitte identifiserbare personer innebærer at det i denne rettighetspakken
ikke er mulig å gjøre oppslag kun på fødsels- eller d-nummer. Det gjelder
således et krav om entydig søk. Sistnevnte innebærer at registrerte folke-
registeropplysninger kun blir tilgjengelige i delingstjenesten for oppslag
dersom det oppnås treff på én av følgende fire søkekombinasjoner:
- Fødselsnummer og navn (fornavn og etternavn).
- Fødselsdato og navn (fornavn og etternavn).
- Navn (fornavn og etternavn) og adresse (gatenavnet, eller minst tre tegn

fra begynnelsen av dette). Gatenavnet kombineres med husnummer og
eventuelt bokstav, og teller som én uavhengig opplysning til sammen.

- Navn (fornavn og etternavn) og postnummer.

Videre gis i denne rettighetspakken kun tilgang til en såkalt "tynn ver-
sjon" av hendelseslisten, det vil si at kun fødsels- eller d-nummeret for
personen det har skjedd en endring på synliggjøres. Dette for å ivareta
begrensingen om at det kun er ikke-taushetsbelagte opplysninger om
navngitte identifiserbare personer som er gjenstand for utlevering. Der-
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som konsumenten ønsker informasjon om hva endringen består i, må
det gjennomføres oppsalg hvor kravet om entydig søk gjelder.
 
Da kravet om at vedkommende det utleveres opplysninger om skal være
navngitt og identifiserbar, gis det ikke i denne rettighetspakken tilgang
til uttrekk.

Rettighetspakke – pressen
Virksomheter som omfattes av medieansvarsloven vil normalt ikke
kunne påberope seg annet utleveringsgrunnlag enn fregl. § 10-1 Annet
ledd, men ettersom innsynsretten som regulert i fregl. § 10-1 Tredje
ledd ikke omfatter "søk foretatt av pressen" er konsumenter som omfat-
tes av mediaansvarsloven skilt ut i en egen rettighetspakke.
 
Rettighetspakken tilsvarer således rettighetspakke privat, kun med den
forskjell at uthenting av informasjon gjennom rettighetspakken for pres-
sen ikke er gjenstand for logging med hensyn til innsynsrett etter fregl.
§ 10-1 Tredje ledd.

Behandlingsansvaret etter personopplysningsloven
Generelt om behandlingsansvaret etter personopplysningsloven
Etter fregl. § 1-3. Folkeregistermyndighet er Skattedirektoratet sentral
folkeregistermyndighet og behandlingsansvarlig for Folkeregisteret. I
henhold til personvernforordningen artikkel 4 nr. 7 er behandlingsan-
svarlig den som "bestemmer formålet med behandlingen av personopp-
lysninger og hvilke midler som skal benyttes". Den behandlingsansvar-
lige har alltid det overordnede ansvar for etterlevelse av pliktene i per-
sonopplysningsloven.
 
Deling av folkeregisteropplysninger er omfattet av personopplysnings-
loven, og ved deling er folkeregistermyndigheten behandlingsansvarlig
frem til opplysningene er utlevert. Konsumenten blir behandlingsan-
svarlig for opplysningene etter utlevering fra folkeregistermyndigheten.

Folkeregistermyndighetens ansvar og plikter som
behandlingsansvarlig
Folkeregistermyndigheten kan ikke utlevere folkeregisteropplysninger
med mindre konsumenten har hjemmel til å innhente disse fra folkere-
gistermyndigheten. Slik hjemmel vil være fregl. § 10-1. Utlevering av
opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt og/eller § 10-2. Utleve-
ring av taushetsbelagte opplysninger samt hjemlene i andre lover som
gir adgang til innhenting av folkeregisteropplysninger uten hinder av
taushetsplikt.
 
Folkeregistermyndigheten skal sikre at ikke flere opplysninger utleveres
enn det som trengs for å oppnå formålet med utleveringen (minime-
ring). Dette innebærer at personopplysningene skal være adekvate, rele-
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vante og begrenset til det som er nødvendig for formålet for behandlin-
gen.
 
Folkeregistermyndigheten kan som behandlingsansvarlig sette ut
behandling, herunder distribusjon, til en databehandler som opptrer på
vegne av etaten.

Konsumentens ansvar og plikter som behandlingsansvarlig
Konsumenter som ønsker tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret,
må dokumentere at de har hjemmel til å få utlevert opplysninger fra
folkeregistermyndigheten (behandlingsgrunnlag).
 
Konsumentene er ansvarlige for behandlingen som skjer ved og etter
mottak av opplysningene, herunder at de kun bruker opplysninger de
har behov for (minimering) og hjemmel til å benytte (behandlings-
grunnlag).
 
Konsumentene kan som behandlingsansvarlige sette ut behandling av
data til en databehandler. Databehandlers grunnlag for tilgang til opp-
lysninger betinges da av konsumentens behandlingsgrunnlag.

Nærmere om folkeregistermyndighetens ansvar for minimering
Generelt
Folkeregistermyndighetens ansvar for minimering er ivaretatt ved at
deling av folkeregisteropplysninger skjer gjennom de ovennevnte rettig-
hetspakker. For å lette konsumentens ivaretagelse av eget ansvar for
minimering, gir folkeregistermyndigheten ved vedtak om tilgang til
folkeregisteropplysninger, også eventuelt tilgang til rettighetspakker med
færre opplysninger/tjenester.

Nærmere om konsumentens ansvar for å kun benytte opplysninger de har behov
for og hjemmel til å benytte
Nedenfor behandles i hovedsak kun de føringer for konsumentenes bruk
som kan utledes av folkeregisterlovgivningen. Da personopplysnings-
loven oppstiller krav om behandlingsgrunnlag for enhver behandling av
personopplysninger, foreligger også annet regelverk/grunnlag som gir
føringer for konsumentenes bruk av opplysninger fra Folkeregisteret.

Rettighetspakke privat og pressen
Folkeregisterloven gir i utgangspunktet ingen føringer for konsumente-
nes bruk av de folkeregisteropplysninger som uthentes med hjemmel i
fregl. § 10-1 Annet ledd.
 
Opplysning om fødsels- og d-nummer kan imidlertid kun utleveres der
det angis et begrunnet behov, jf. fregforskr. § 10-1-1 Annet ledd.
 
Da søk foretatt av virksomheter omfattet av medieansvarsloven (pres-
sen) er unntatt fra logging etter fregl. § 10-1 Tredje ledd, må det innfor-
tolkes en føring om at opplysninger som innhentes ved hjelp av rettig-
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hetspakke "pressen", utelukkende kan benyttes til virksomhet som er
omfattet av medieansvarsloven.

Rettighetspakke - offentlig uten hjemmel
For offentlige myndigheter og virksomheter gir fregl. § 10-1 Første ledd
føring om at rettighetspakken kun kan benyttes ved utøvelse av offentlig
myndighetsoppgaver.
 
Videre gjelder at rettighetspakken kun kan benyttes hvor de nevnte opp-
gaver nødvendiggjør innhenting av folkeregisteropplysninger, uten at
det kreves at personen det innhentes opplysninger om er navngitt og
identifiserbar.

Rettighetspakke - privat uten hjemmel
For private virksomheter gir fregl. § 10-1 Første ledd føring om at ret-
tighetspakken kun kan benyttes ved utføring av lovpålagte oppgaver
eller oppgaver som utføres på vegne av det offentlige.
 
Videre gjelder at rettighetspakken kun kan benyttes hvor de nevnte opp-
gaver nødvendiggjør innhenting av folkeregisteropplysninger, uten at
det kreves at personen det innhentes opplysninger om er navngitt og
identifiserbar.

Rettighetspakke - finansforetak
For så vidt gjelder ikke-taushetsbelagte opplysninger som finansforetak
kan innhente uten krav om at personen det innhentes opplysninger om
er navngitt og identifiserbar, må det på bakgrunn av lovens fregl. § 10-1
Første ledd og fregforskr. § 10-1-1 Første ledd oppstilles føring om at
rettighetspakken kun kan benyttes ved utøvelse av virksomhet som
finansforetak. For så vidt gjelder de taushetsbelagte opplysningene
finansforetak kan innhente med hjemmel i finansforetaksloven § 16-2
syvende ledd følger av nevnte bestemmelse i fregl. at disse opplysnin-
gene kun kan benyttes når det er nødvendig for utførelsen av finansfore-
takets plikter eller oppgaver fastsatt i finansforetaksloven.

Rettighetspakke - offentlig og privat med hjemmel
Hjemler i særlov gir som hovedregel hjemmelshaver en uspesifisert rett
til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Denne
rettighetspakken inneholder følgelig samtlige taushetsbelagte opplysnin-
ger i Folkeregisteret. Den enkelte særlov kan imidlertid gi føringer for
hvilke opplysninger som kan innhentes og til hvilke formål disse kan
benyttes.
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§ 10-1. Utlevering av
opplysninger som ikke er
underlagt taushetsplikt

§ 10-1. Utlevering av opplysninger som ikke er underlagt taus-
hetsplikt

Offentlige myndigheter og virksomheter, private virksomheter
som utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det
offentlige, og finansforetak, kan få utlevert ikke-taushetsbelagte
opplysninger fra Folkeregisteret. Opplysningene kan gjøres elek-
tronisk tilgjengelig gjennom lister basert på fødselsnummer og d-
nummer.

Andre private virksomheter og aktører kan få utlevert ikke-
taushetsbelagte opplysninger om navngitte identifiserbare per-
soner. Opplysning om fødselsnummer og d-nummer utleveres
kun dersom det angis et begrunnet behov. Opplysninger for opp-
datering av eksisterende registre kan likevel gjøres elektronisk til-
gjengelig gjennom lister basert på fødsels-nummer og d-num-
mer.

Den enkelte registrerte person skal ha tilgang til opplysninger
om søk foretatt på egen person. Dette gjelder ikke for søk foretatt
av pressen, ved utlevering av opplysninger gjennom lister som
nevnt i første og annet ledd, og ved annen form for utlevering av
opplysninger til oppdatering av eksisterende registre.

Departementet kan gi forskrift om vilkår og betaling for utle-
vering, og kan fastsette unntak fra den enkeltes tilgang til opplys-
ninger om søk foretatt på egen person.

Rettskilder
- L15.06.2018 nr. 38 Lov om behandling av personopplysninger (per-

sonopplysningsloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L10.04.2015 nr. 17 Lov om finansforetak og finanskonsern (finans-

foretaksloven)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
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Første ledd
Offentlige myndigheter og virksomheter og private virksomheter
som utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det
offentlige
Generelt
Offentlige myndigheter og virksomheter, private som utfører lovpålagte
oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige kan få utlevert ikke-
taushetsbelagte opplysninger.
 
For disse virksomhetene er det ikke et vilkår at personene det søkes
opplysninger om er entydig identifisert. Dette er i forarbeidene (Prop.
164 L 2015-2016 punkt 18.4.3) begrunnet med at "[o]ffentlige myndig-
heter må, når det er nødvendig for å ivareta myndighetsutøving eller
offentlig virksomhet, kunne få utlevert opplysninger uten at det stilles
krav om at personene det skal hentes opplysninger om, på forhånd kan
identifiseres. Det samme bør gjelde når private virksomheter plikter å
utføre lovpålagte oppgaver, som for eksempel innberetning av skatte-
opplysninger, eller utfører oppgaver på vegne av det offentlige."
 
Slik fregl. § 10-1 første ledd er utformet, legges det opp til en
totrinnsvurdering ved utlevering av opplysninger. Først må det tas stil-
ling til om de objektive vilkårene er oppfylt. Deretter må det foretas en
skjønnsmessig vurdering av om opplysningene skal utleveres, jf. formu-
leringen "kan". Spørsmålet om nødvendighet vil inngå i den skjønns-
messige vurdering, jf. forarbeidene.

Offentlige myndigheter og virksomheter
Med offentlig myndighet forstås enhver organisasjonsenhet som har for-
valtningsmessig vedtakskompetanse. Med offentlig virksomhet forstås
statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning, og videre virksomhe-
ter som eies eller drives av disse. Betegnelsen "offentlige myndigheter og
virksomheter" må i følge forarbeidene (Prop. 164 L 2015-2016 punkt
5.3) avgrenses mot selvstendige rettssubjekter som aksjeselskap, ansvar-
lige selskap eller andre selskapsformer som ikke utøver offentlig myndig-
het eller virksomhet. For å ta stilling til om en virksomhet er å anse som
offentlig, må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Private virksomheter som utfører lovpålagte oppgaver
Definisjonen omfatter private rettssubjekter som utfører lovpålagte opp-
gaver. Et praktisk eksempel er virksomheter som i lov er pålagt rappor-
teringsplikt til myndighetene, og der rapporteringsplikten nødvendiggjør
tilgang til folkeregisteropplysninger.

Private virksomheter som utfører lovpålagte oppgaver eller
oppgaver på vegne av det offentlige
I utgangspunktet omfattes her alle private virksomheter som utfører
oppgaver på vegne av det offentlige, inkludert virksomheter som bistår
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det offentlige i forbindelse med offentlige anskaffelser og andre tilfeller
hvor det offentlige opptrer som oppdragsgiver.

Nødvendighetsvilkåret
Dersom de objektive vilkårene i fregl. § 10-1 Første ledd anses oppfylt
kan det foretas en skjønnsmessig vurdering. Spørsmålet om tilgang til
opplysninger uten krav om entydig søk er nødvendig, vil inngå i denne
vurderingen jf. Prop. 164 L 2015-2016 punkt 18.4.3.
 
Det er med andre ord et krav at tilgang til folkeregisteropplysninger som
ikke forutsetter søk på navn er nødvendige for at søker skal kunne
ivareta sine oppgaver jf. fregl. § 10-1 Første ledd.
 
I gjeldende forvaltningspraksis skilles det mellom de helt klare tilfellene
hvor det er åpenbart at det er offentlig myndighet/virksomhet som
søker, og de tilfeller hvor søker er en privat part som søker som følge av
at denne enten utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av
det offentlige.
 
I tilfellene hvor det dreier seg om en privat part som søker opplysninger
i medhold av fregl. § 10-1 Første ledd, vil søkerne bli bedt om å doku-
mentere på hvilken måte de utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver
på vegne av det offentlige. Dokumentasjon kan være henvisning til lov-
bestemmelsen hvor den lovpålagte oppgaven fremgår eller en avtale inn-
gått med det offentlige. Videre bes søker, i uklare tilfeller, å redegjøre
for hvorfor tilgang etter fregl. § 10-1 Annet ledd (entydig søk) ikke er til-
strekkelig for å utføre den aktuelle oppgaven.

Finansforetak
Finansforetak er i fregforskr. § 10-1-1 Første ledd definert som virksom-
heter som har konsesjon etter finansforetaksloven kapittel 2.
 
Dette gjelder virksomheter som banker, kredittforetak, finansierings-
foretak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskon-
sern og foretak som er gitt tillatelse til å drive virksomhet som betalings-
foretak eller e-pengeforetak, når ikke annet følger av bestemmelse gitt i
eller i medhold av finansforetaksloven jf. finansforetaksloven § 1-3.
 
Virksomhet i filial av finansforetak med hovedsete i en annen EØS-stat
jf. finansforetaksloven § 5-4 og grensekryssende virksomhet fra annen
EØS-stat uten filialetablering jf. § 5-5 omfattes også.
 
Virksomhetens konsesjon kontrolleres av folkeregistermyndigheten ved
oppslag i Finanstilsynets virksomhetsregister.
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Sanksjoner
Ved brudd på vilkår for utlevering av opplysninger etter kapittel 10 kan
folkeregistermyndigheten ilegge overtredelsesgebyr jf. fregl. § 12-1 første
ledd Bokstav c.
 
Ved grove eller gjentatte brudd kan folkeregistermyndigheten med
hjemmel i fregl. § 12-2 første ledd treffe vedtak om tap av rett til utleve-
ring av opplysninger fra Folkeregisteret. Vedtaket skal gjelde for en
bestemt tidsperiode som ikke overstiger to år.
 
Se mer om sanksjoner i kapittel Kapittel 12 Sanksjoner.
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Annet ledd
Generelt om tilgangen til andre private virksomheter og aktører
Andre private virksomheter og aktører enn de som er nevnt i fregl.
§ 10-1 Første ledd får etter annet ledd utlevert ikke-taushetsbelagte
opplysninger om navngitte identifiserbare personer. Dette kalles entydig
søk.
 
Entydig søk kan ikke gjøres anonymt, da den enkelte har krav på opp-
lysninger om søk som er foretatt på egen person, herunder hvem som
har bedt om opplysningene. Privates søk etter ikke-taushetsbelagte opp-
lysninger, unntatt pressens søk etter slike opplysninger, skal derfor
kunne spores for å se hvem som har søkt og hvilke opplysninger søket
omfatter. Se nærmere om dette i fregl. § 10-1 Tredje ledd, som trådte i
kraft 5.10.2020.
 
For å få utlevert fødsels-/d-nummer kreves et "begrunnet behov", se Til-
gang til fødsels- og d-nummer. Søkeren må redegjøre for behovet i søk-
naden.

Første punktum – personkretsen
Med private virksomheter og aktører forstås enhver som kan identifisere
personene det etterspørres opplysninger om (jf. Prop. 164L 2015-2016
punkt 18.4.3 ). Enhver skal som utgangspunkt få ikke-taushetsbelagte
opplysninger knyttet til en annen person, så lenge personen det bes om
å få opplysninger om er navngitt og tilstrekkelig identifisert. Se nærmere
under Søk og søkeresultat.

Tilgang til fødsels- og d-nummer
Opplysning om fødselsnummer og d-nummer utleveres kun dersom det
angis et begrunnet behov. Begrunnet behov for fødselsnummer skal
etter fregforskr. § 10-1-1 Annet ledd forstås som at nummeret er nød-
vendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å ivareta en lov-
messig rettighet. I lovens forarbeider (Prop. 164 L 2015-2016 punkt
18.4.3) er forliksklage og sjekking av heftelser i Løsøreregisteret benyttet
som eksempler på slike behov.
 
Andre behov som anses som begrunnede er blant annet rapportering til
Brønnøysundregistrene i forbindelse med endringer av styresammenset-
ninger, innrapportering av tredjepartsopplysninger til skattemyndighe-
tene, hjemmelsoverføringer angående fast eiendom, tinglysning og a-
melding iht. a-opplysningsloven.

Søk og søkeresultat
Personene det søkes opplysninger om må være navngitte og identifiser-
bare. Dette innebærer i praksis at den som søker opplysningene må
oppgi tilstrekkelig informasjon til at søk i Folkeregisteret gir et entydig
treff på vedkommende.
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Vilkåret om at personene må være navngitte innebærer at det ikke er til-
strekkelig at det oppgis fødselsnummer for personene det søkes opplys-
ninger om. Dette skal hindre "fisking" etter personopplysninger basert
på reelle eller ikke reelle fødselsnummer (jf. Prop. 164 L 2015-2016
punkt 18.4.3).

Sanksjoner
Ved brudd på vilkår for utlevering av opplysninger etter kapittel 10 kan
folkeregistermyndigheten ilegge overtredelsesgebyr jf. fregl. § 12-1 første
ledd Bokstav c.
 
Ved grove eller gjentatte brudd kan folkeregistermyndigheten med hjem-
mel i fregl. § 12-2. Tap av rett til å få utlevert opplysninger treffe vedtak
om tap av rett til utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret. Vedtaket
skal gjelde for en bestemt tidsperiode som ikke overstiger to år.
 
Se mer om sanksjoner i kapittel Kapittel 12 Sanksjoner.
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Tredje ledd
Generelt
Tredje ledd bestemmer at den enkelte registrerte person skal ha tilgang
til opplysninger om søk foretatt på egen person. Dette innebærer i prak-
sis at den enkelte registrerte person har tilgang til opplysninger om søk
som er foretatt av andre på egen person. Bestemmelsen trådte i kraft
5.10.2020.
 
Ved innlogging via ID-porten og bruk av elektronisk ID kan de enkelte
få opplysninger om hvem som har hentet ut ikke-taushetsbelagte opp-
lysninger om dem selv i løpet av de siste 12 månedene. Man har også
mulighet til å se hvem som har hentet ut opplysninger om barn man har
foreldreansvar for.
 
Etter tredje ledd annet punktum gjelder dette ikke for søk foretatt av
pressen, ved utlevering av opplysninger gjennom lister som nevnt i
§ 10-1 første og annet ledd, og ved annen form for utlevering av opplys-
ninger til oppdatering av eksisterende registre. Utgangspunktet er at den
registrerte i løsningen skal kunne finne all informasjon om hvem som
har hentet ut opplysninger, med unntak av:
- det offentlige Norge
- pressen
- finansforetak
- egne oppslag – at en person har sett på egne opplysninger logges ikke

Dette innebærer at den enkelte skal kunne få informasjon om at føl-
gende har hentet ut opplysninger om en selv fra Folkeregisteret:
- private virksomheter (med unntak som nevnt over)
- privatperson

Løsningen er imidlertid ennå ikke på plass for privatpersoner. Denne
viser for tiden kun hvilke virksomheter som eventuelt har gjort oppslag.
 
Plasseringen i fregl. § 10-1 innebærer at man kun har krav på innsyn i
søk etter ikke- taushetsbelagte opplysninger, da deling av taushetsbe-
lagte opplysninger er regulert av fregl. § 10-2.

Avgrensninger i forarbeidene
Opplysninger innhentet av offentlige og private virksomheter
som har hjemmel i lov til å innhente taushetsbelagte
opplysninger er ikke omfattet av innsynsretten
Innsynsretten knyttet til opplysning om søk foretatt på egen person er
ytterligere avgrenset i forarbeidene (Prop. 164 L 2015-2016 punkt
18.4.6), hvor det fremgår at opplysninger innhentet av offentlige og pri-
vate virksomheter som har hjemmel i lov til å innhente taushetsbelagte
opplysninger, ikke er omfattet. Dette begrunnes med at det vil være
åpenhet rundt disse aktørenes bruk av Folkeregisteret gjennom den lov-
festede tilgangen de har til å bruke opplysningene.
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Spesielt om pressen
Departementet har i forarbeidene lagt til grunn at pressens bruk av opp-
lysninger fra Folkeregisteret står i en særstilling. Derfor er det gjort unn-
tak fra den enkeltes rett til innsyn i opplysning om søk foretatt på egen
person, når søket er foretatt av pressen.

Forholdet til personopplysningsloven og personvernforordningen
art. 15
Prop. 164 L (2015-2016) omtaler ikke forholdet til den dagjeldende og
nå opphevede personopplysningslov av 14. april 2000, ei heller forhol-
det til personvernforordningen som var under utarbeidelse da forslaget
til folkeregisterlov ble fremmet. Det er ikke holdepunkter for at folke-
registerloven gir begrensninger i innsynsretten etter den någjeldende
personopplysningslov av 15. juni 2018.
 
Det følger av personvernforordningen artikkel 15 bokstav c at den regis-
trerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om
personopplysninger om vedkommende behandles. Dersom dette er til-
fellet, skal den registrerte få innsyn i mottakerne eller kategoriene av
mottakere som personopplysningene er blitt, eller vil bli, utlevert til,
særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner. Det er
folkeregistermyndighetens praksis å dele logger, filtrert slik at de viser
hvilke virksomheter som har hentet opplysninger, men ikke hvilken bru-
ker som har hentet disse.

Kapittel 10 Utlevering av opplysninger fra registeret

 212 Folkeregisterhåndboken 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-164-l-20152016/id2512994/
https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_15


Fjerde ledd
Generelt
Fjerde ledd gir forskriftshjemmel til regler om vilkår og betaling for utle-
vering, og det kan i forskrift også fastsettes unntak fra den enkeltes til-
gang til opplysninger om søk foretatt på egen person. Nærmere regler
om utlevering av opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt er gitt
i fregforskr. § 10-1-1. Utlevering av opplysninger som ikke er underlagt
taushetsplikt.

§ 10-1-1. Utlevering av opplysninger som ikke er underlagt
taushetsplikt

§ 10-1-1. Utlevering av opplysninger som ikke er underlagt
taushetsplikt

Begrepet finansforetak i folkeregisterloven § 10-1 første ledd
omfatter virksomheter som har konsesjon etter finansforetakslo-
ven kap. 2.

Med begrunnet behov for fødselsnummer og d-nummer i
folkeregisterloven § 10-1 annet ledd forstås at nummeret er nød-
vendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å ivareta en
lovmessig rettighet.

Begrepet pressen i folkeregisterloven § 10-1 tredje ledd omfat-
ter virksomheter som er omfattet av mediefridomslova.

Manuelle forespørsler om noen få personer gis vederlagsfritt.
For manuelle forespørsler som omfatter mer enn noen få per-
soner, skal utgifter som påløper dekkes av den som gis opplysnin-
gene, med mindre det i lov er bestemt at opplysningene skal gis
vederlagsfritt.

Første ledd

Annet ledd

Tredje ledd

Fjerde ledd
Manuelle forespørsler om noen få personer er vederlagsfrie. Man kan
kostnadsfritt få utlevert inntil tre til fire opplysninger pr. uke. Dersom
den manuelle forespørselen omfatter flere enn noen få personer, skal
utgifter som påløper i utgangspunktet dekkes av den som gis opplysnin-
gene.
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§ 10-2. Utlevering av
taushetsbelagte opplysninger

§ 10-2. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
Taushetsbelagte opplysninger kan utleveres til offentlige myn-

digheter og virksomheter og til private virksomheter som har
hjemmel i lov til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret uten
hinder av taushetsplikt. Opplysningene kan gjøres elektronisk til-
gjengelig gjennom lister basert på fødselsnummer og d-nummer.

Registermyndigheten kan til privatpersoner og bobestyrere
utlevere taushetsbelagte opplysninger som er nødvendige i for-
bindelse med skifte av dødsbo.

Taushetsbelagte opplysninger kan utleveres til en annen stat
etter overenskomst som bestemmer at slik utlevering kan skje
uten hinder av taushetsplikt.

Departementet kan gi forskrift om vilkår og betaling for utle-
vering.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L27.05.2016 nr. 14 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltnings-

loven)
- L13.08.1915 nr. 5 Lov om domstolene (domstolloven)
- L10.04.2015 nr. 17 Lov om finansforetak og finanskonsern (finans-

foretaksloven)
- L20.05.2005 nr. 28 Lov om straff (strl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Visse opplysninger er underlagt lovbestemt taushetsplikt, jf. fregl. § 9-1.
Taushetsplikt og fregforskr. § 9-1-1. Unntak fra taushetsplikt. Det inne-
bærer at opplysningene ikke kan meddeles andre personer, inkludert
andre ansatte i skatteetaten, herunder eget kontorsted – med mindre det
kan vises til lovhjemmel. Hvilke opplysninger som kan innhentes avgjø-
res av den aktuelle lovbestemmelse som gir hjemmel for å innhente opp-
lysningene. Brudd på taushetsplikten er straffbart etter strl. § 209.
Avgjørelser om hvorvidt det skal utleveres folkeregisteropplysninger eller
gis tilgang til å søke, vil være enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
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Regelen i fregl. § 10-2 springer ut av den tidligere fregl. § 13 første ledd,
men hviler i mindre grad på forvaltningens skjønn. I Prop. 164 L
(2015-2016) fremkommer det at i henhold til nåværende lov bør taus-
hetsbelagte opplysninger kun utleveres i henhold til særskilt lovhjem-
mel, jf. punkt 18.4.1. Også hensynet til den enkeltes personvern taler
for en klarere og mer oppdatert lovregulering av adgangen til å utlevere
opplysninger fra Folkeregisteret.
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Første ledd
Hva som kan utleveres og til hvem
Taushetsbelagte opplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter og
virksomheter, og private som har egen hjemmel i lov til å innhente slike
opplysninger. Hjemlene som sikrer andre offentlige myndigheter hjem-
melsgrunnlag for å innhente opplysninger fra Folkeregisteret uten hin-
der av taushetsplikt etter fregl. § 10-2, trådte i kraft samtidig som folke-
registerloven trådte i kraft jf. fregl. § 13-2. Endringer i andre lover.
 
Disse får samtlige opplysninger i Folkeregisteret med unntak av
- informasjon om adopsjoner
- informasjon som er gradert STRENGT FORTROLIG etter beskyt-

telsesinstruksen, jf. fregl. § 10-4. Graderte opplysninger

Kravet om hjemmel i egen lov
Generelt
Med hjemmel i egen lov forstås hjemmel i egen særlovgivning som gir
søker rett til innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret uten hinder
av taushetsplikt. Et eksempel på slik hjemmel er vegtrafikkloven § 43c
som gir Statens vegvesen rett til å innhente opplysninger fra Folkeregis-
teret, uten hinder av taushetsplikt, når dette er nødvendig for å oppfylle
vegvesenets plikter etter loven.

Spesielt om finansforetak
Rettighetspakken for tilgang til folkeregisteropplysninger for finansfore-
tak, som er nærmere beskrevet ovenfor, er basert på finansforetakenes
hjemmel i finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd.
 
Det følger av ovennevnte bestemmelse at finansforetak kan få utlevert
opplysninger om ektefelle, barn, foreldre, foreldreansvar og kontaktopp-
lysninger for dødsbo, når det er nødvendig for utførelsen av finansfore-
takets plikter eller oppgaver hjemlet i finansforetaksloven.
 
Finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd får i utgangspunktet anven-
delse for finansforetak slik disse er definert i finansforetaksloven § 1-3.
Bestemmelsen kommer imidlertid ikke til anvendelse for finansforetak
som driver grensekryssende virksomhet fra en annen EØS-stat uten
filialetablering jf. finansforetaksloven § 5-5 tredje som peker på bestem-
melsene som gjelder ledd.
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Annet ledd
Opplysninger som er nødvendige i forbindelse med skifte av
dødsbo
Etter fregl. § 10-2 annet ledd kan folkeregistermyndigheten utlevere
taushetsbelagte opplysninger som er nødvendige i forbindelse med skifte
av dødsbo til privatpersoner og bobestyrer. Lovbestemmelsen er etter
sin ordlyd ikke begrenset til behandling kun av norske dødsbo. Finans-
departementet har uttalt at opplysninger også skal utleveres til dødsbo i
Finland. Tilsvarende må ved behov også gjelde de øvrige nordiske land.
I følge fregforskr. § 10-2-1. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
må imidlertid ikke de taushetsbelagte opplysningene brukes til annet
formål enn det er gitt tillatelse til.
 
Bakgrunnen for unntaket fra taushetsplikten er at privatpersoner i for-
bindelse med behandling av dødsboskifte kan ha behov for utlevering av
opplysninger om f.eks. avdøde har flere arvinger, se Prop. 164 L
(2015-2016) punkt 18.4.4. Typisk for henvendelser til folkeregister-
myndigheten i denne sammenheng er spørsmål om barn avdøde eventu-
elt har i Norge og historiske opplysninger om bostedsadresse.
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Tredje ledd
Det følger av fregl. § 10-2 tredje ledd at taushetsbelagte opplysninger
kan utleveres til en annen stat etter overenskomst som bestemmer at slik
utlevering kan skje uten hinder av taushetsplikt.
 
I praksis er overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige om folkeregistrering av 1. november 2004 et eksempel på at
taushetsbelagte opplysninger kan utleveres til annen stat. Overenskoms-
tens artikkel 4 forplikter de kontraherende statene til å på forespørsel
gjensidig gi visse opplysninger om personer som antas nødvendige for å
avgjøre spørsmål om bosetting i tilflyttingslandet. Enkelte av opplysnin-
gene man er forpliktet til å gi etter artikkel 4 er taushetsbelagte, jf. fregl.
§ 9-1.
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Fjerde ledd
Generelt
Fjerde ledd gir hjemmel til å gi forskrift om vilkår og betaling for utleve-
ring.
 
Utgifter som påløper skal betales av den som etterspør opplysningene,
med mindre annet er fastsatt i lov.
 
Nærmere regler om utlevering av taushetsbelagte opplysninger er gitt i
fregforskr. § 10-2-1. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

§ 10-2-1. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger

§ 10-2-1. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
Utgifter som påløper skal betales av den som etterspør opplys-

ningene, med mindre det følger av lov at de skal gis vederlags-
fritt.

Opplysningene må ikke brukes til annet formål enn det er gitt
tillatelse til.

Første ledd
Manuelle forespørsler om noen få personer gis vederlagsfritt. Man kan
kostnadsfritt få utlevert inntil tre til fire opplysninger pr. uke. Dersom
den manuelle forespørselen omfatter flere enn noen få personer, skal
utgifter som påløper i utgangspunktet dekkes av den som gis opplysnin-
gene.

Annet ledd
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§ 10-3. Utlevering av
opplysninger til forskning

§ 10-3. Utlevering av opplysninger til forskning
Registermyndigheten kan utlevere taushetsbelagte opplysnin-

ger til forskningsformål i henhold til forvaltningsloven §§ 13 d og
13 e.

Ikke-taushetsbelagte opplysninger om en nærmere angitt
gruppe av personer kan utleveres til forskningsformål selv om
den enkelte personen ikke kan navngis og identifiseres, dersom
dette finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for
andre interesser.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Bestemmelsen gjelder utlevering av opplysninger til forskning. For å
oppfylle kriteriet til forskning, stilles det i utgangspunktet krav om
førstestillingskompetanse (tilsvarende doktorgradskompetanse). Hoved-
oppgaver på universitets- og høyskolenivå kan også regnes som forsk-
ning, men vilkåret er da at det legges frem skriftlig bekreftelse fra veile-
der med førstestillingskompetanse på at vedkommende påtar seg veile-
der- og kontrollansvar, dvs. står faglig ansvarlig for prosjektet.
 
Vilkårene for utlevering til forskning er sammenfallende med vilkårene i
fvl. § 13 d første ledd.
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Annet ledd
Utlevering etter annet ledd gjelder dersom dette finnes rimelig og ikke
medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser. Hva som vil
være rimelig og en uforholdsmessig ulempe må vurderes konkret i den
enkelte sak.
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§ 10-4. Graderte opplysninger

§ 10-4. Graderte opplysninger
Registrerte opplysninger som er gradert i medhold av beskyt-

telsesinstruksen, skal sperres i Folkeregisteret.
Gradering av opplysninger i barnevernsaker besluttes av

barneverntjenesten. I andre saker treffes beslutning om gradering
av politiet. Endring i beslutning om gradering skal registreres
etter melding fra barneverntjenesten eller politiet.

Opplysning som er gradert strengt fortrolig, kan bare utleve-
res etter søknad som avgjøres av politiet eller barneverntjenesten.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10

(fregforskr.)
- F17.03.1972 nr. 3352 Instruks for behandling av dokumenter som

trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med
forskrifter (beskyttelsesinstruksen)

- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Reglene om gradering av opplysninger fremkommer av beskyttelsesin-
struksen.
 
Opplysninger kan graderes enten FORTROLIG eller STRENGT FOR-
TROLIG, se beskyttelsesinstruksen § 4 om kriteriene for de to graderin-
gene.
 
Formelt er det graderingsmyndigheten og ikke folkeregistermyndigheten
som treffer beslutning om gradering av opplysninger som er registrert i
Folkeregisteret.
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Annet ledd
For barn under barnevernets omsorg er barneverntjenesten i kommu-
nen graderingsmyndighet. I alle andre tilfeller er politiet graderingsmyn-
dighet.
 
Graderinsmyndigheten sender melding til folkeregistermyndigheten
som sørger for graderingen i Folkeregisteret.
 
En gradering legger formelt sett ingen begrensning i den registrerte per-
sonens adgang til å gi meldinger til folkeregistermyndigheten, herunder
flyttemeldinger. Dersom dette skjer er det en viss fare for at informasjon
kan bli gjort tilgjengelig for uvedkommende, og det er derfor viktig å
informere graderingsmyndigheten i noen tilfeller.
 
I de tilfeller personer som har sperret adresse melder flytting, returnerer
folkeregistermyndigheten meldingen til avsender med orientering om at
saken må tas opp med politiet dersom det er behov for fortsatt adresse-
sperring, og at saken i motsatt fall sendes folkeregistermyndigheten på
ny.
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Tredje ledd
Generelt
Etter beskyttelsesinstruksen § 7 annet ledd er det graderingsmyndighe-
ten som kan tillate deling av graderte opplysninger. Det som fremkom-
mer av tredje ledd, er i samsvar med dette.

Strengt fortrolig
Graderingen STRENGT FORTROLIG innebærer at vedkommendes
adresse ikke ligger i folkeregisterdatabasen. Det er som det fremgår kun
politiet og barnevernstjenesten som kan beslutte utlevering av opplys-
ninger gradert STRENGT FORTROLIG.

Fortrolig
Graderingen FORTROLIG er ikke nevnt i tredje ledd:
 
Hvor graderingsmyndigheten er lokalt politidistrikt har KRIPOS, som
nasjonalt ansvarlig myndighet i politiet tillatt at adresseopplysningene
uten videre kan deles med offentlige virksomheter, men ikke private.
Dette i samsvar med en vurdering de har foretatt med utgangspunkt i
beskyttelsesinstruksen § 7.
 
For de tilfeller hvor barnevernstjenesten i kommunen er graderingsmyn-
dighet praktiseres det samme.
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Fjerde ledd
Det er ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen.
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§ 10-5. Varsling til brukere av
registeret

§ 10-5. Varsling til brukere av registeret
Registermyndigheten kan uten hinder av taushetsplikt gi opp-

lysninger til andre offentlige myndigheter og virksomheter og til
finansforetak når de kan ha bruk for opplysningene i sin virksom-
het. Herunder kan registermyndigheten varsle andre offentlige
myndigheter og virksomheter samt finansforetak når den har
mistanke om at registrerte personopplysninger knytter seg til en
falsk eller fiktiv identitet.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L10.04.2015 nr. 17 Lov om finansforetak og finanskonsern (finans-

foretaksloven)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Første ledd første punktum fastslår en generell varslingsrett til andre
offentlige myndigheter og virksomheter og til finansforetak jf. finans-
foretaksloven § 1-3, om opplysninger disse kan ha bruk for i sitt arbeid
med offentlig forvaltning eller finansvirksomhet.
 
Annet punktum gjelder varsling når det er mistanke om at registrerte
personopplysninger knytter seg til en falsk eller fiktiv identitet.
 
En fiktiv identitet er en identitet som ikke eksisterer, herunder en uriktig
eller ikke-eksisterende identitet. Dette må ikke forveksles med fiktiv
identitet etter politiloven kapittel II a jf. fregl. § 2-2 Tredje ledd og fregl.
§ 9-3. Endring etter beslutning om fiktiv identitet.
 
En falsk identitet er en betegnelse på misbruk av en annen persons iden-
titet (imposter), eller bruk av falske identitetspapirer.
 
Med unntak av fiktiv identitet etter politiloven kapittel II a, registreres
opplysning om falske og fiktive identiteter som merknader i Folkeregis-
teret. Folkeregistermyndigheten kan dele opplysninger om falsk og fiktiv
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identitet med offentlige myndigheter, dvs. inkludere falsk ID i rettig-
hetspakke "offentlig uten hjemmel". Informasjonen om falsk og fiktiv
identitet er også tilgjengelig for brukerne av Folkeregisteret som har
hjemmel til taushetsbelagte opplysninger (deles i rettighetspakke
"offentlig med hjemmel" og/"finans"). Det gis i slike tilfeller alltid, også
hvis bruker ikke har hjemmel til taushetsbelagte opplysninger, opplys-
ning om at fødsels- eller d-nummeret er opphørt. I tillegg gis opplysnin-
ger om personens rette identitet dersom denne er kjent.
 
Det er folkeregistermyndigheten som beslutter om en identitet skal mar-
keres som falsk. Det avgjørende i vurderingen er om det er sannsynlig-
hetsovervekt for at det er gitt uriktige opplysninger om navn, fødsels-
dato eller statsborgerskap i forbindelse ved rekvirering av d-nummer
eller tildeling av fødselsnummer. I slike tilfeller er ikke legitimasjonskra-
vet i fregforskr. § 2-2-4 Annet ledd eller fregl. § 6-2. Melding om inn-
flytting oppfylt og det aktuelle nummeret settes til "opphørt".
 
Følgende offentlige myndigheter kan gi melding til folkeregistermyndig-
heten om falsk eller fiktiv identitet:
- Skattekontorene
- Domstolene
- Utlendingsdirektoratet
- Utlendingsnemnda
- NAV-kontroll
- Utenriksdepartementet
- Påtalemyndigheten

Se nærmere i temakapittel Forholdet til straffeloven.
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Annet ledd
Det er ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen.
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§ 10-6. Bekreftet registerutskrift

§ 10-6. Bekreftet registerutskrift
Enhver person over 18 år kan få utstedt en bekreftet utskrift av

de opplysningene som er registrert om vedkommende selv i
Folkeregisteret, jf. § 3-1 første ledd.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf.

Rettskilder
- L15.06.2018 nr. 38 Lov om behandling av personopplysninger (per-

sonopplysningsloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Generelt
Etter bestemmelsen i første ledd har alle personer krav på å få vite
hvilke opplysninger om dem som er registrert i Folkeregisteret, her-
under hvilke typer opplysninger som er registrert. Det er bare myndige
personer som kan få utstedt en slik bekreftet registerutskrift.
 
Registerutskrift til barn må innhentes av den eller dem med foreldrean-
svar for barnet. De som har foreldreansvaret til et barn (se temakapittel
Familie), har rett til å få oppgitt hvilke opplysninger som finnes om bar-
net inntil det har fylt 18 år. Det samme gjelder ev. verge. Barnet kan
imidlertid selv ha krav på innsyn i de samme opplysningene etter per-
sonvernregelverket. Bestemmelsen kommer i tillegg til den generelle
innsynsregelen artikkel 15 i personvernforordringen som gjelder uav-
hengig av alder, sml. Prop L 164 (2015-2016). Selv om personvernbe-
stemmelsen gjelder uavhengig av alder, gjøres det en konkret helhets-
vurdering av om innsyn skal gis dersom innsyn blir begjært av et barn
yngre enn 15 år. Folkeregistermyndighetens digitale innsyntjeneste viser
opplysninger registrert om den enkelte i Folkeregisteret. Tjenesten er
tilgjengelig gjennom Min Side og man logger seg inn via ID porten.
Tjenesten kan benyttes av myndige personer som har fødselsnummer
eller d-nummer.
 
Barn fra tolv års alder kan bestille utskrift av registrerte opplysninger.
Barn fra 16 års alder kan få bekreftelse på endring av navn. Øvrige
utskrifter kan man få fra man er myndig.
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Bekreftelser kan også bestilles på annen måte enn ved innlogging via ID
porten, dvs. pr. fysisk brev eller ved personlig oppmøte.
 
Bestemmelsen gir ikke adgang til å få vite hva som er registrert om
andre personer. Her gjelder reglene i fregl. §§ § 10-1. Utlevering av opp-
lysninger som ikke er underlagt taushetsplikt og § 10-2. Utlevering av
taushetsbelagte opplysninger.

Bekreftelse på endring av navn
Bekreftelse på endring av navn sendes ut automatisk i forbindelse med
registrering av endret navn. Bekreftelsen inneholder opplysninger om
den godkjente navneendringen.
 
Senere bestilling av bekreftelse på endring av navn viser gjeldende navn,
og navnehistorikk registrert i Folkeregisteret. Bekreftelsen skal signeres
og stemples med det runde riksvåpenstempelet.

Bekreftelse på registrert foreldreansvar
Bekreftelse på registrert foreldreansvar sendes ut automatisk i forbin-
delse med registrering av foreldreansvar. Bekreftelsen inneholder opp-
lysninger om barnets navn og fødselsnummer, dato for registrert for-
eldreansvar. I tillegg inneholder den navn og fødselsdato, alternativt
organisasjonsnummer, på den eller dem som er registrert med foreldre-
ansvar.
 
Ved senere bestilling av bekreftelse på registrert foreldreansvar skal
denne signeres og stemples med kontorstempel.

Bekreftelse på registrerte foreldre og foreldreansvar
Bekreftelse på registrerte foreldre og foreldreansvar sendes ut automa-
tisk i forbindelse med registrering av adopsjon. Bekreftelsen inneholder
opplysninger om barnets navn og fødselsnummer, opplysninger om bar-
nets registrerte foreldre og opplysninger om hvem som er registrert med
foreldreansvaret.
 
Ved senere bestilling av bekreftelse på registrert foreldre og foreldrean-
svar skal bekreftelsen signeres og stemples med kontorstempel.

Bekreftelse på registrering av navn og fødselsnummer
Bekreftelse på registrering av navn og fødselsnummer i Folkeregisteret
sendes ut automatisk i forbindelse med førstegangsregistrering av navn
på barn. Bekreftelsen inneholder opplysninger om barnets navn, fød-
selsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreld-
rene.

Bekreftelse på registrerte opplysninger
"Registrerte opplysninger" viser de mest brukte opplysningene i Folke-
registeret. Mange har behov for å bekrefte en eller flere av de opplysnin-
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gene som er registrert om dem i Folkeregisteret uten at det er behov for
utskrift av samtlige registrerte opplysninger.
 
Opplysninger som kan fremgå av utskriften er:
- etternavn
- sivilstand (ektefellens navn og fødselsnummer)
- fornavn
- statsborgerskap
- mellomnavn
- bostedsadresse
- kjønn
- fødested
- fødselsnummer

Hvis den som begjærer utskriften ønsker at enkelte av opplysningene
ikke skal fremkomme, kan disse utelates. Bekreftelsen skal signeres og
stemples med kontorstempel.

Bekreftelse på registrerte opplysninger - komplett variant
"Registrerte opplysninger" komplett variant viser samtlige opplysninger
som er registrert om en person i registeret, og ivaretar den registrertes
rett til innsyn etter personvernforordningen artikkel 15. Bekreftelsen
skal signeres og stemples med kontorstempel.

Adressehistorikk
"Adressehistorikk" viser nåværende adresse, og alle tidligere registrerte
adresser. Bekreftelsen kan sendes digitalt.

Sivilstandshistorikk
"Sivilstandshistorikk" viser nåværende sivilstand, og alle tidligere sivil-
standsregistreringer. Bekreftelsen kan sendes digitalt.
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Annet ledd
Det er ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen.
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§ 10-7. Attester

§ 10-7. Attester
Registermyndigheten kan utstede:

a) bostedsattest til en person som er registrert som bosatt i
Norge

b) fødselsattest til en person som er født eller adoptert i Norge
c) prøvingsattest, jf. ekteskapsloven § 10
d) attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett
e) vigselsattest.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring
av denne paragraf, og fastsette unntak.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap (el.)
- F14.07.2017 nr 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 10 (freg-

forskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Bestemmelsen angir uttømmende hvilke attester folkeregistermyndighe-
ten kan utstede. Det er gitt utfyllende regler i fregforskr. §§ 10-7-1 –
10-7-4, jf. Annet ledd.
 
Fregforskr. § 10-7-1. Krav om og utlevering av attester gir bestemmelser
om krav om og utlevering av attester felles for alle attestene. Fregforskr.
§ 10-7-2. Generelt om hva attester skal inneholde mv. sier noe om hva
alle attester i utgangspunktet skal inneholde. Attestene behandles i sin
helhet under fregl. § 10-7 Første ledd.
 
Attester som utstedes er:
- Bostedsattester
- Fødselsattester
- Prøvingsattester
- Attester til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett
- Vigselsattester
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Første ledd
Bokstav a: bostedsattest
Bostedsattesters innhold
Forutsatt at Folkeregisteret har registrert tilstrekkelige opplysninger, kan
det utstedes bostedsattest for enhver som er registrert som bosatt i en
norsk kommune.
 
Det er gitt utfyllende regler om innholdet i bostedsattester i fregforskr.
§ 10-7-3. Særskilt om bostedsattest.
 
En bostedattest dokumenterer hvor man er registrert som bosatt og
hvor lenge. Bostedsattest dokumenterer også registreringsdatoen for
flytting til adressen. Bostedsattest kan utstedes til enkeltperson eller for
hele familien (husstanden) forutsatt at foreldrene i familien er registrert
gift med hverandre.
 
Attesten benyttes for å dokumentere bosted i forbindelse med søknader
til stat, kommune og fylkeskommune
 
Opplysningen om hvor lenge en person har vært bosatt i Norge vil ofte
være vanskelig å dokumentere for personer født før 1970 eller innflyttet
til kommunen før 1970, fordi hovedregisterkort tidligere ikke ble rekvi-
rert i forbindelse med flyttinger mellom kommuner). Mange av de
daværende lokale folkeregistre har ved oppdateringen til nye hovedregis-
terkort tidlig på 1970-tallet lagt inn 1.11.1970 som registreringsdato for
flyttinger som reelt ble registrert på et tidligere tidspunkt. I mange tilfel-
ler vil det være åpenbart at denne datoen ikke kan være korrekt, og opp-
lysningen skal da ikke fremgå av attesten.
 
Bostedsattesten attesterer ikke navn, eventuell forsørgelsesbyrde eller
samboerskap.

Form/myndighet
Attesten skal skrives ut på papir, være stemplet med det runde riksvå-
penstempelet, og signeres.

Hvem kan få bostedsattest
Attesten kan bare utleveres til den som har krav på å få den utstedt, jf.
fregforskr. § 10-7-1. Krav om og utlevering av attester.
 
Barn fra tolv års alder kan bestille bostedsattest for seg selv.
 
Bostedsattest kan også bestilles på annen måte enn ved innlogging via
ID porten, dvs. pr. fysisk brev eller ved personlig oppmøte.
 
Bostedsattest kan ikke utstedes for personer med annen registreringssta-
tus enn "bosatt", herunder personer som er registrert "utflyttet" eller
"død".
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Bokstav b: fødselsattest
Fødselsattesters innhold
Generelt
En fødselsattest inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, person-
nummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre. Det er gitt utfyl-
lende regler om fødselsattest i fregforskr. § 10-7-4. Særskilt om fødselsat-
test.
 
Fregforskr. § 10-7-2. Generelt om hva attester skal inneholde mv. har
generelle regler om hva alle attester skal inneholde. I tillegg fremgår det
av fregforskr. § 10-7-4. Særskilt om fødselsattest, tredje ledd at attesten
skal angi fødekommune.
 
Fødselsattesten skal fylles ut med alle de relevante opplysninger som
finnes i Folkeregisteret eller eventuelt på tidligere manuelt ført hovedre-
gisterkort Fødselsattest kan også utstedes i tilfelle opplysning om for-
navn, etternavn, personnummer og en eller begge foreldres navn mang-
ler. Dersom ett eller flere navn mangler, skrives "ikke meldt" i det aktu-
elle navnefelt. Ved manglende personnummer, skal "ikke tildelt"
fremkomme i personnummerfeltet.

Attest uten foreldrenes navn (kort attest)
Slik attest utstedes for personer som har fylt 18 år. Dersom rekvirenten
uttrykkelig ber om det, skal imidlertid attest med foreldrenes navn (lang
attest) utstedes. Kort attest gir ikke opplysning om foreldrenes navn og
skal heller ikke ha merknad om navneendring, men skal ellers inneholde
disse opplysninger:
- alle fornavn og eventuelt mellomnavn
- etternavn (nåværende)
- det etternavn som er ervervet ved fødselen, eventuelt det navn som

det senere er gitt bevilling til eller som er ervervet ved ekteskap. Er
navnet endret ved adopsjon, skal navnet angis slik det lyder etter
adopsjonen. Er adoptivforholdet opphevet, skal navnet angis slik det
lyder etter opphevelsen.

- fødselsdato i rekkefølgen dag, måned, år
- personnummer
- kjønn
- fødekommunen som er ført i Folkeregisteret, dvs. uten hensyn til om

dette er den virkelige fødekommune eller morens bosted ved barnets
fødsel. For personer født før 1960 er fødested i mange tilfeller angitt
som morens bosted ved barnets fødsel. Navn på sykehus/fødehjem
o.l. skal ikke fremgå av attesten.

Attest med foreldrenes navn (lang attest)
For attester med foreldrenes navn er det gitt egne regler om innhold i
fregforskr. § 10-7-4 fjerde ledd.

Fregforskr. § 10-7-4. Særskilt om fødselsattest
(...)
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Attesten kan også, i tillegg til opplysninger som nevnt oven-
for, angi foreldrenes navn. Ellers gjelder følgende regler for slik
attest:
a) I de tilfeller navnet er endret, skal det gis opplysning om

endringen har skjedd ved bevilling/melding, når bevillingen/
meldingen er gitt og av hvilken myndighet. Foreldrene skal
føres opp med det navn de hadde på fødselstidspunktet til
den person attesten gjelder.

b) Dersom Folkeregisteret ikke har opplysning om et eller flere
av foreldrenes navn, skal det stå "ikke meldt" i de felt på
attesten dette gjelder.

 
Slik attest utstedes for personer under 18 år. Dersom rekvirenten
uttrykkelig ber om det, skal imidlertid attest uten foreldrenes navn (kort
attest) utstedes.
 
I motsetning til kort attest, angir langattest foreldrenes (adoptivforeldre-
nes) navn, men ikke sivilstand. Attesten gir disse opplysninger:
- alle fornavn og eventuelt mellomnavn
- etternavn, se under Attest uten foreldrenes navn (kort attest)
- at navnet er endret ved bevilling/melding, når den er gitt og av hvil-

ken myndighet. Opplysningene gis i merknadsfeltet på attesten (gjel-
der både etternavn, for- og mellomnavn).

- fødselsdato, se under Attest uten foreldrenes navn (kort attest)
- personnummer, se under Attest uten foreldrenes navn (kort attest)
- kjønn
- fødested, se under Attest uten foreldrenes navn (kort attest)
- foreldrenes navn

 
Som det fremgår av forskriften, skal foreldreføres på med det navnet de
hadde på fødselstidspunktet til den personen attesten gjelder. Senere
navneendringer skal ikke fremgå, med mindre navneendringen beror på
identitetsendring i forbindelse med falsk identitet jf. fregforskr. § 9-2-1.
Endring av identitetsopplysninger jf. fregl. § 2-2 Tredje ledd første
punktum. Er foreldrenes navn avvikende ut fra det de hadde på barnets
fødselstidspunkt, må dette rettes. Er foreldrene ikke gift, skal farens
navn bare angis dersom folkeregistermyndigheten har mottatt farskaps-
erkjennelse eller melding fra bidragsfogden om at farskapet er endelig
fastsatt.
 
For barn som er lovlig adoptert, skal adoptanten(es) navn angis uten
merknad om adopsjonsforholdet. De opprinnelige foreldres navn må
ikke angis. Er barnet lovlig adoptert av stefar, skal foreldrene angis med
adoptantens og barnemorens navn (det navn moren hadde da barnet ble
født). Er adoptivforholdet opphevet, skal de opprinnelige foreldres navn
angis.
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Er det i forbindelse med oppheving av adoptivforholdet gitt melding om
at rettsforholdet til de opprinnelige foreldre ikke er gjenopprettet, skal
attesten gi opplysning om dette.
 
Attesten kan utferdiges i en flerspråklig (norsk, engelsk, fransk, itali-
ensk, spansk og tysk) utgave når den skal brukes utenfor Norge.

Form og myndighet
Foreldre som meldte inn navn til barn før 3. mai 2019 fikk tilsendt fød-
selsattest i posten.
 
Den eller dem som har foreldreansvaret for barn født etter 3. mai 2019
og som har meldt inn navn på barnet, vil i stedet motta en digital
bekreftelse i Altinn. Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fød-
selsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.
Innholdet tilsvarer opplysninger som gis i fødselsattester. Bekreftelse på
registrering av fødselsnummer og navn erstatter i utgangspunktet fød-
selsattesten. Imidlertid kan man ved behov bestille stemplet og signert
fødselsattest.
 
Denne praksisen gjelder også for adoptivforeldre. De vil også motta en
digital bekreftelse i Altinn for registreringen i Folkeregisteret. Den digi-
tale bekreftelsen vil for adoptivforeldrene inneholde tilsvarende opplys-
ninger som en fødselsattest. Også adoptivforeldre kan ved behov bestille
stemplet og signert fødselsattest.
 
Den digitale bekreftelsen er påført folkeregistermyndighetens navn og
dato for utstedelsen. Dersom ordinær fødselsattest bestilles, skal den
være påført folkeregistermyndighetens navn, dato for utstedelsen og
folkeregistermyndighetens riksvåpenstempel, samt være undertegnet av
tjenestemann som er gitt særskilt fullmakt til å undertegne, jf. fregforskr.
§ 10-7-4. Særskilt om fødselsattest, femte ledd.
 
Dersom fødselsattesten skal brukes i utlandet, må vedkommende som
bestiller attesten selv sende attesten til statsforvalter for apostille, alter-
nativt til Utenriksdepartementet for legalisering, dvs. dersom vedkom-
mende land der attesten skal brukes ikke er tilsluttet Haag-konvensjo-
nen av 1961 om avskaffelse av kravet til legalisering av utenlandske
offentlige dokumenter, se § 8-4-20. Apostille/legalisering. Attester som
skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering.
Attest til bruk i utlandet skal være flerspråklig.

Hvem kan få fødselsattest
Generelt
Reglene om hvem som kan få fødselsattest og hvordan denne skal utste-
des fremgår av fregforskr § 10-7-1. Krav om og utlevering av attester og
fregforskr. § 10-7-4. Særskilt om fødselsattest, første og annet ledd.
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Barn fra 12 års alder kan selv bestille kort fødselsattest (Attest uten for-
eldrenes navn (kort attest)). Attest med foreldrenes navn (lang attest)
kan man få fra man er myndig (Attest med foreldrenes navn (lang
attest)).
 
Fødselsattest kan også bestilles på annen måte enn ved innlogging via
ID porten, dvs. pr. fysisk brev eller ved personlig oppmøte.

Den attesten gjelder
For umyndige (mindreårige eller personer satt under vergemål) kan den
eller de som har foreldreansvaret eller vergen kreve attest. Imidlertid
kan barn som er over 12 år selv kreve kort attest (uten foreldrenes
navn). Lang attest (med foreldrenes navn) kan bare leveres ut til per-
soner under 18 år når det foreligger samtykke fra foreldre med foreldre-
ansvar. Dersom en av foreldrene ikke lenger har del i foreldreansvaret,
har vedkommende ikke krav på å få utstedt attest på barnet.
 
Hvis folkeregistermyndigheten med bakgrunn i det som er registrert om
foreldreansvar i Folkeregisteret er i tvil om dette er korrekt, må man
kreve dette dokumentert.
 
Det kreves ikke at vedkommende selv skal henvende seg personlig til
folkeregistermyndigheten. Vedkommende kan begjære attest ved full-
mektig, men i så fall må fullmaktsforholdet legitimeres. En advokats
begjæring, dvs. i egenskap av prosessfullmektig for vedkommende, kan
hva enten den fremsettes muntlig eller skriftlig normalt godtas. Dersom
attesten leveres ut over skranken, må legitimasjon forevises.

Ektefelle/registrert partner eller en av hans/hennes nærmeste slektninger
Betingelsen er at vedkommende ektefelle/slektning godtgjør å ha et
begrunnet behov for slik attest for sin egen del.
 
Når det gjelder forståelsen av "nærmeste slektninger", bør man normalt
ikke gå lenger enn til foreldre, barn og søsken.
 
En som er fratatt foreldreansvaret (se temakapittel Familie) til et barn,
vil derfor etter denne regelen kunne få utstedt fødselsattest på barnet sitt
når han/hun har et begrunnet behov, dvs. at attesten skal være nødven-
dig for at vedkommende skal kunne ivareta sine rettigheter eller oppfylle
sine plikter, jf. fregforskr. § 10-7-1 Første ledd, annet punktum, jf. freg-
forskr. § 10-1-1 Annet ledd. Man må imidlertid som et utgangspunkt
anta at det skal svært mye til for at en person som er fratatt foreldrean-
svaret vil kunne oppfylle kravet til begrunnet behov.

Offentlig myndighet
Dette gjelder kun norsk offentlig myndighet.
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Begjæring om utstedelse av attester fra utenlandske offentlige myndig-
heter skal vurderes av Skattedirektoratet som på skjønnsmessig grunnlag
beslutter om attest kan utleveres.

Nærmere regler om hvem fødselsattest kan utstedes på

Fregforskr. § 10-7-4. Særskilt om fødselsattest
Fødselsattest kan utstedes til enhver person som er født i

Norge etter 31. desember 1982. Det kan også utstedes fødsels-
attest til personer som er født i Norge og som er eller har vært
folkeregistrert som bosatt i Norge mellom 2. desember
1946 og 31. desember 1982.

Fødselsattest kan utstedes til personer som er adoptert i
Norge og som er eller har vært registrert som bosatt etter
2. desember 1946. Det kan også utstedes fødselsattest til per-
soner som er adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 dersom det er
registrert melding fra fylkesmannen om at den utenlandske
adopsjonen er gyldig i Norge med samme rettsvirkning som for
norsk adopsjon.

(...)
 
Av bestemmelsen fremgår det at folkeregistermyndigheten har adgang
til å utstede fødselsattest på en person når vedkommende er:
- født i Norge og er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge

etter 2. desember 1946
- født i Norge etter 31. desember 1982 (fødselsregisterført)
- adoptert i Norge
- adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 når det er registrert melding fra

fylkesmannen eller Barne- ungdoms- og familiedirektoratet om den
utenlandske adopsjonen, og det i meldingen fremgår at den uten-
landske adopsjonen er gyldig i Norge med samme rettsvirkning som
norsk adopsjon. Se nærmere om adopsjon i temakapittel Familie.

Bokstav c: prøvingsattest jf. ekteskapsloven § 10
Prøvingsattesters innhold
En prøvingsattest bekrefter at brudefolkene oppfyller lovens ekteskaps-
vilkår, herunder at det etter el. §§ 8 og 9 ikke er noe hinder for at ekte-
skap mellom dem inngås, jf. el. § 10. Attesten er gyldig i 4 måneder
etter utstedelsen, jf. el. § 10 første ledd siste punktum.

Form og myndighet
Prøvingsattest som utstedes i forbindelse med vigsel etter norsk rett, jf.
fregl. § 10-7 bokstav c, inneholder ikke stempel og signatur. Det kan
søkes om prøvingsattest både elektronisk gjennom skatteetatens digitale
tjeneste og på papir. Brudefolk og forlovere/vitner må fylle ut hhv. egen-
erklæring og forlovererklæring.
 
Dersom søknaden godkjennes, blir prøvingsattest utstedt digitalt og
sendt i Altinn. Dersom brudeparet har reservert seg mot digital kommu-
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nikasjon, vil prøvingsattesten sendes pr. brevpost til bruden, alternativt
til den yngste av brudefolkene dersom de er likekjønnede. Brudeparet
må selv videreformidle prøvingsattesten til vigsleren.
 
Dersom vilkårene for ekteskapsinngåelse ikke er oppfylt, vil søknaden
bli avslått, og vedtaket kan påklages til statsforvalter der en av brudefol-
ket er bosatt.

Hvem kan få prøvingsattest
Attesten kan bare utleveres til den som har krav på å få den utstedt, jf.
fregforskr. § 10-7-1. Krav om og utlevering av attester. Hvem som kan
få prøvingsattest følger av el. kapittel 1 og bestemmelsene for hvem som
kan inngå ekteskap.
 
To personer av motsatt eller samme kjønn kan frivillig inngå ekteskap
forutsatt at de er over 18 år, jf. el. §§ 1 og 1 b. Personer under vergemål
må ha samtykke fra vergen dersom dette faller inn under vergens opp-
drag, jf. el. § 2. Det er forbud mot ekteskap mellom nære slektninger jf.
el. § 3, eller når tidligere ekteskap fortsatt består, jf. el. § 4. Videre kan
den som lider av en smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell
omgang ikke inngå ekteskap, med mindre den andre part er gjort kjent
med sykdommen og begge parter har fått muntlig veiledning av lege om
farene ved sykdommen, jf. § 5. Utenlandsk statsborger må ha lovlig
opphold i Norge for å kunne inngå ekteskap i Norge, jf. el. § 5 a.

Bokstav d: attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk
rett
Innhold
For de som skal gifte seg i utlandet (etter utenlandsk rett) kan folkere-
gistermyndigheten utstede attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter
utenlandsk rett, jf. fregl. § 10-7 første ledd Bokstav d: attest til bruk for
ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett. Attesten bekrefter at det for
norske myndigheters del ikke foreligger noe til hinder for at vedkom-
mende inngår ekteskap.

Form og myndighet
Ekteskapsattesten stemples og signeres, og sendes brudeparet pr. post.
Brudeparet må selv sende attesten til statsforvalter for apostille, alterna-
tivt til Utenriksdepartementet for legalisering, dvs. dersom vedkom-
mende land der attesten skal brukes ikke er tilsluttet Haag-konvensjo-
nen av 1961 om avskaffelse av kravet til legalisering av utenlandske
offentlige dokumenter, se § 8-4-20. Apostille/legalisering. Attester som
skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering.

Hvem kan få attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter
utenlandsk rett
Attesten kan bare utleveres til den som har krav på å få den utstedt, jf.
fregforskr. § 10-7-1. Krav om og utlevering av attester.
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Bokstav e: vigselsattest
Innhold
Alle som gifter seg etter norsk rett mottar en bekreftelse fra folkeregis-
termyndigheten etter at giftemålet er registrert.
 
Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tids-
punkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt
nytt etternavn og/eller mellomnavn.

Form og myndighet
Vigselsattest på papir utstedes dersom noen av ektefellene ber om det.
Slik attest skal signeres og stemples med riksvåpenstempelet.

Hvem kan få vigselsattest
Attesten kan bare utleveres til den som har krav på å få den utstedt, jf.
fregforskr. § 10-7-1. Krav om og utlevering av attester.
 
Vigselsattest utleveres kun der folkeregistermyndigheten har vært prø-
vingsmyndighet iht. el. § 10, dvs. fra og med 1. oktober 2004.
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Annet ledd
Generelt
Det er gitt forskrifter til bestemmelsen. Forskriften er tatt inn nedenfor.
Se for øvrig omtale av fregforskr. § 10-7-3 (Særskilt om bostedsattest)
under Bostedsattesters innhold, og omtale av fregforskr. § 10-7-4 (Sær-
skilt om fødselsattest) under fregl. § 10-7 første ledd Bokstav b: fødsels-
attest.

§ 10-7-1. Krav om og utlevering av attester

§ 10-7-1. Krav om og utlevering av attester
Attester kan bare utstedes etter begjæring fra den person

attesten gjelder, norsk offentlig myndighet eller vedkommendes
verge, dersom det faller inn under vergens oppdrag. Likeledes
kan attest utstedes til ektefelle, registrert partner eller en av de
nærmeste slektninger når det angis et begrunnet behov. Nekter
skattekontoret å utstede attest, kan avgjørelsen påklages til
Skattedirektoratet.

Attest kan bare utleveres til den som har krav på å få den
utstedt. Skal attesten sendes som post, må det skje til den
bosteds- eller postadresse vedkommende er registrert med i
Folkeregisteret.

Utenlandsk myndighet kan ikke kreve å få utstedt fødselsattest.
Begjæring om attest fra en utenlandsk myndighet skal oversendes
Skattedirektoratet som i særlige tilfeller kan utstede attest.

Første ledd
Generelt
Attesten kan bare utstedes etter begjæring fra den personen attesten
gjelder, norsk offentlig myndighet eller vedkommendes verge, dersom
det faller inn under vergens oppdrag, jf. fregforskr. § 10-7-1 første ledd.
Etter andre punktum kan slik attest også utstedes til ektefelle, registrert
partner eller en av de nærmeste slektninger, forutsatt at vedkommende
slektning kan godtgjøre at vedkommende har et begrunnet behov for
attesten. Se Nærmere om begrunnet behov etter § 10-7-1 første ledd
andre punktum. Vurderingen av "nærmeste slektninger" må ses i rela-
sjon til den tilknytning rekvirenten har til den personen som attesten
gjelder. Det må være en av dem som står vedkommende nærmest. Nor-
malt bør man ikke gå lenger enn til foreldre, barn og søsken. Attesten
kan bare utleveres til den som har krav på å få den utstedt, jf. fregforskr.
§ 10-7-1 Annet ledd.
 
Barn fra tolv års alder kan bestille bostedsattest for seg selv. Se fregl.
§ 10-7 første ledd Bokstav a: bostedsattest.
 
Barn fra 12 års alder kan selv bestille kort fødselsattest. Attest med for-
eldrenes navn (lang attest) kan man få fra man er myndig. Se fregl.
§ 10-7 første ledd Bokstav b: fødselsattest.

Kapittel 10 Utlevering av opplysninger fra registeret

 242 Folkeregisterhåndboken 



 
Hvem som kan få prøvingsattest følger av el. kapittel 1 og bestemmel-
sene for hvem som kan inngå ekteskap. Se fregl. § 10-7 første ledd Bok-
stav c: prøvingsattest jf. ekteskapsloven § 10.

Nærmere om begrunnet behov etter § 10-7-1 første ledd andre punktum
Det følger av fregforskr. § 10-7-1 første ledd annet punktum at det kan
utstedes attest til en persons ektefelle, registrerte partner eller nære
slektninger dersom det er angitt et begrunnet behov. Definisjonen av
"begrunnet behov" ved attestutstedelse er den samme som den som er
gitt i fregforskr. § 10-1-1 Annet ledd. Begrunnet behov er etter fast og
langvarig forvaltningspraksis å forstå som ivaretagelse av lovmessige
rettigheter eller plikter overfor samfunnet. Det ligger i dette at den som
søker om attesten må kunne dokumentere at han skal ivareta sine lov-
messige rettigheter eller plikter. At den som anmoder om attesten skal
bidra til å ivareta andres lovmessige rettigheter, faller utenfor adgangen
til å utstede attest. Kravet om begrunnet behov knytter seg både til en
ektefelle og til andre nærmere slektninger.
 
En som er fratatt foreldreansvaret til et barn, vil altså etter denne rege-
len kunne få utstedt fødselsattest på barnet sitt når han/hun har et
begrunnet behov, dvs. at attesten skal være nødvendig for at personen
uten foreldreansvar skal kunne ivareta sine egne rettigheter eller oppfylle
sine plikter, jf. fregforskr. § 10-7-1 første ledd annet punktum jf. fregfor-
skr. § 10-1-1 Annet ledd. Det skal imidlertid svært mye til for å oppfylle
dette kravet i et slikt tilfelle.
 
For bostedsattest med familie er det i tråd med ovennevnte fast praksis
at slik attest utskrives med alle i familien uten at det kreves at det oppgis
et begrunnet behov, så lenge attesten utstedes etter begjæring fra den
person attesten gjelder. Som det fremgår av fregforskr. § 10-7-3. Sær-
skilt om bostedsattest kan en bostedsattest bare ha opplysninger om
personers eller husstanders registrerte bostedsadresse. Det vil da utste-
des en attest på alle i husstanden som har en familierelasjon, herunder
den man er gift med og egne barn under 18 år. Særkullsbarn og eventu-
elle andre medlemmer av husstanden (au pair, barn over 18 år eller
andre) omfattes imidlertid ikke.
 
Eksempel på hva som vil falle inn under andres lovmessige rettigheter
eller plikter er en fars søknad om kommunal omsorgsbolig. Søknad om
omsorgsbolig knytter seg til hans rettigheter. Barna hans kan dermed
ikke få utstedt bostedsattest til dette formål da det er fars lovmessige
rettigheter som skal ivaretas, og ikke barnets. Attest kan likevel utstedes
dersom barnet kan fremlegge fullmakt signert av far.
 
Et eksempel på hva som vil falle inn under egne lovmessige rettigheter
eller plikter er en persons søknad om utenlandsk statsborgerskap i en
stat der det kreves at søkeren fremlegger sine foreldres fødselsattester.
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Annet ledd
Attest kan kun utleveres mot forevist legitimasjon. Dersom attesten skal
sendes i posten, må den sendes til vedkommendes folkeregistrerte
bosteds- eller postadresse. Fødselsattester for mindreårige der foreld-
rene har felles foreldreansvar (se temakapittel Familie) skal sendes til
den av foreldrene som har bestilt attesten. Av hensyn til sikkerheten og
notoriteten kan attesten ikke sendes pr. e-post eller telefaks. Legitima-
sjon anses forevist ved innlogging i egen Altinn profil med elektronisk
signatur.
 
Dersom attesten skal sendes til en utenlandsk postadresse, må dette
være den adresse vedkommende er registrert med som postadresse i
Folkeregisteret.
 
Det kreves ikke at vedkommende selv skal henvende seg personlig til
folkeregistermyndigheten. Vedkommende kan begjære attest ved full-
mektig, men i så fall må fullmaktsforholdet dokumenteres. En advokats
begjæring - muntlig eller skriftlig - i egenskap av prosessfullmektig for
vedkommende kan godtas. Dersom attesten leveres ut over skranken,
må legitimasjon forevises.

Tredje ledd

§ 10-7-2. Generelt om hva attester skal inneholde mv.

§ 10-7-2. Generelt om hva attester skal inneholde mv.
Attesten skal skrives ut på særskilt skjema fastsatt av Skatte-

direktoratet. Foruten vedkommendes nåværende fulle navn og
fødselsdato, skal identifikasjonsnummer tas med i attesten.

Attesten skal være påført sted og dato for utstedelse og regis-
termyndighetens riksvåpenstempel.

Første ledd

Andre ledd
Etter fregforskr. § 10-7-2 annet ledd skal attesten skal være påført sted
og dato for utstedelse og folkeregistermyndighetens riksvåpenstempel.
 
Riksvåpenstempelet brukes for følgende attester:
- utstedelse av bostedsattest
- utstedelse av fødselsattest
- utstedelse av prøvingsattest
- attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett
- utstedelse av vigselsattest

For fødselsattester er det krav om at attestene skal underskrives jf. freg-
forskr. § 10-7-4. Særskilt om fødselsattest siste ledd. For bostedsattester
følger det av fast og langvarig forvaltningspraksis at også disse attestene
underskrives.
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§ 10-7-3. Særskilt om bostedsattest

§ 10-7-3. Særskilt om bostedsattest
I tillegg til opplysninger som nevnt i § 10-7-2 kan bostedsattes-

ten bare ha opplysninger om personers eller husstanders regis-
trerte bostedsadresse og om hvor lenge de har vært registrert
som bosatt på denne adresse, i kommunen og i Norge, såfremt
Folkeregisteret har tilstrekkelige opplysninger om dette.
 
Bestemmelsen er omtalt under kapittelet om fregl. § 10-7 første ledd
Bokstav a: bostedsattest.

§ 10-7-4. Særskilt om fødselsattest

§ 10-7-4. Særskilt om fødselsattest
Fødselsattest kan utstedes til enhver person som er født i

Norge etter 31. desember 1982. Det kan også utstedes fødselsat-
test til personer som er født i Norge og som er eller har vært
folkeregistrert som bosatt i Norge mellom 2. desember
1946 og 31. desember 1982.

Fødselsattest kan utstedes til personer som er adoptert i Norge
og som er eller har vært registrert som bosatt etter 2. desember
1946. Det kan også utstedes fødselsattest til personer som er
adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 dersom det er registrert mel-
ding fra fylkesmannen om at den utenlandske adopsjonen er gyl-
dig i Norge med samme rettsvirkning som for norsk adopsjon.

I tillegg til opplysninger som nevnt i § 10-7-2 skal fødselsattes-
ten angi fødekommune.

Attesten kan også, i tillegg til opplysninger som nevnt ovenfor,
angi foreldrenes navn. Ellers gjelder følgende regler for slik
attest:
a) I de tilfeller navnet er endret, skal det gis opplysning om end-

ringen har skjedd ved bevilling/melding, når bevillingen/mel-
dingen er gitt og av hvilken myndighet. Foreldrene skal føres
opp med det navn de hadde på fødselstidspunktet til den per-
son attesten gjelder.

b) Dersom Folkeregisteret ikke har opplysning om et eller flere
av foreldrenes navn, skal det stå "ikke meldt" i de felt på
attesten dette gjelder.
Attesten skal underskrives av den som registermyndigheten

har gitt fullmakt.
 
Bestemmelsen er omtalt under kapittelet om fregl. § 10-7 første ledd
Bokstav b: fødselsattest.
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Kapittel 11 Kontroll av
opplysninger

§ 11-1. Opplysningsplikt om
egne forhold

§ 11-1. Opplysningsplikt om egne forhold
Etter henvendelse fra registermyndigheten plikter personer

over 15 år som oppholder seg i Norge, å gi følgende opplysninger
om seg og sin husstand: fullt navn, fødselsdato, fødested, kjønn,
sivilstand, foreldreansvar, adresse, yrke, arbeidssted og statsbor-
gerskap.

Har en person gitt uriktige eller ufullstendige meldinger eller
opplysninger, plikter han eller hun etter oppfordring å møte på
skattekontoret for å gi nærmere forklaring om forholdet. Er det
grunn til å tvile på riktigheten av opplysninger som gis eller er
gitt, kan registermyndigheten kreve at vedkommende for egen
kostnad skaffer de attester eller den dokumentasjon som trengs.

Registermyndigheten kan om nødvendig kreve politiets
bistand til å innhente opplysninger etter denne loven.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
Foruten plikten til å melde fra om flytting i fregl. Kapittel 6 Den enkel-
tes meldeplikt til Folkeregisteret, har også enhver person over 15 år som
oppholder seg i en norsk kommune plikt til på oppfordring å gi følgende
opplysninger om seg og sin husstand til folkeregistermyndigheten:
- fullt navn
- fødselsdato
- fødested
- kjønn
- sivilstand
- foreldreansvar
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- adresse
- yrke
- arbeidssted
- statsborgerskap

«Husstand» omfatter personene i husholdningen, herunder eventuelle
andre personer som bor i samme husvære, men med egen husholdning
(for eksempel praktikant).
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Annet ledd
Den som har gitt uriktige eller ufullstendige meldinger eller opplysnin-
ger, har på oppfordring plikt til å møte på et av folkeregistermyndighe-
tens kontorer for å avgi nærmere forklaring.

Kapittel 11 Kontroll av opplysninger
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Tredje ledd
Tredje ledd gir folkeregistermyndigheten mulighet til å be om politiets
bistand til å innhente relevante opplysninger etter folkeregisterloven
dersom det er nødvendig, for eksempel når det ikke er mulig for konto-
ret selv å få de opplysningene som trengs.
 
Folkeregistermyndighetens begjæring om politiets bistand er ikke
avhengig av at det foreligger et straffbart forhold. Hensikten med
bestemmelsen er å gi kontoret et middel til å motvirke at registreringen i
Folkeregisteret blir unødig forsinket som følge av passiv holdning til
registermyndighetens pålegg om opplysninger, eller ved gjentatte tilfel-
ler av uriktige eller ufullstendige meldinger.
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§ 11-2. Kontroll av
bostedsadresse

§ 11-2. Kontroll av bostedsadresse
Dersom registermyndigheten har mistanke om at en registrert

bostedsadresse er feil, eller at et oppgitt bosted i flyttemelding er
feil, kan den
a) be om en nærmere redegjørelse fra vedkommende selv om

dennes bostedsforhold
b) innhente opplysninger fra en huseier eller utleier om hvem

som bor eller oppholder seg på eiendommen
c) innhente opplysninger fra posttilbyder, ekomtilbyder, nettsel-

skap og strømleverandør om vedkommendes kundeforhold.
For å avdekke feil i bostedsregistreringen, kan registermyn-

digheten innhente opplysninger fra posttilbyder om et antall
registrerte personer for elektronisk sammenligning med opplys-
ninger i registeret. Opplysninger innhentet ved slik masseinnhen-
ting skal slettes så snart kontrollen er gjennomført.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Første ledd
I tilfelle folkeregistermyndigheten har konkret mistanke til at en person
er registrert på feil adresse, eller at oppgitt bosted i en flyttemelding er
feil, gir bestemmelsen folkeregistermyndigheten anledning til å foreta
kontroll etter et av alternativene som er nevnt i bokstav a til c.
 
Når det gjelder bestemmelsens bokstav c om innhenting av kundeopp-
lysninger, er det i hovedsak informasjon om personens registrerte navn
og adresseopplysninger som i tilfelle skal kunne innhentes fra posttilby-
dere, og abonnementsdata fra ekomtilbydere.
 
Ved brudd på opplysningsplikten etter denne bestemmelsen kan over-
tredelsesgebyr vurderes ilagt. Se mer om dette i fregl. § 12-1. Over-
tredelsesgebyr og fregforskr. §§ 12-1-1 flg. (se Syvende ledd).
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Annet ledd
Opplysninger som kan innhentes gjelder adresseinformasjon fra posttil-
byders adresseregister.
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Kapittel 12 Sanksjoner

§ 12-1. Overtredelsesgebyr

§ 12-1. Overtredelsesgebyr
Registermyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr overfor:

a) den som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter § 11-1,
b) den som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter § 11-2 bok-

stav b og c og
c) den som bryter vilkår for utlevering av opplysninger etter

kapittel 10.
Fysiske personer kan bare ilegges overtredelsesgebyr for for-

settlige eller uaktsomme overtredelser.
Overtredelsesgebyret for første ledd bokstav a og b skal ikke

utgjøre mer enn 15 ganger rettsgebyret og for bokstav c ikke mer
enn 100 ganger rettsgebyret, jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd.

Et overtredelsesgebyr kan helt eller delvis ettergis dersom det
blir gjort sannsynlig at manglende etterlevelse skyldes forhold
utenfor overtrederens kontroll eller dersom særlige rimelighets-
grunner tilsier det.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for
utlegg.

Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen.
Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen og utmå-

lingen av overtredelsesgebyret.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L20.05.2005 nr. 28 Lov om straff (strl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 12 A

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Folkeregisterloven har egne regler om overtredelsesgebyr, jf. fregl.
§ 12-1 og tap av rett til å få utlevert opplysninger, jf. fregl. § 12-2. Tap
av rett til å få utlevert opplysninger. Den tidligere folkeregisterlov av
1970 hadde egne straffebestemmelser, men disse er ikke videreført i den

 252 Folkeregisterhåndboken 



någjeldende folkeregisterlov. Om anvendelse av straffeloven på folkere-
gisterområdet, se temakapittel Forholdet til straffeloven.
 
Bestemmelsen gir muligheter for å anvende sanksjoner ved brudd på
opplysningsplikten i fregl. § 11-1. Opplysningsplikt om egne forhold og
§ 11-2 Første ledd bokstav b og c. Brudd på opplysningsplikten var tid-
ligere straffbart, men sanksjoneres nå ved gebyr. Videre kan det anven-
des sanksjoner ved brudd på vilkårene for utlevering av opplysninger
etter fregl. kapittel Kapittel 10 Utlevering av opplysninger fra registeret.
 
Dersom man gir uriktige opplysninger, f.eks. melder fiktiv flytting, vil
det imidlertid kunne være straffbart etter strl. § 221. Hvis underskriften
er forfalsket, vil det kunne være straffbart etter strl. § 361. Slike forhold
skal politianmeldes av folkeregistermyndigheten. Se temakapittel For-
holdet til straffeloven.
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Første ledd
Generelt
Overtredelsesgebyr kan ilegges i de tilfeller som listes opp i første ledd
bokstav a-c.

Bokstav a
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som ikke etterkommer pålegg om å
gi opplysninger som nevnt i fregl. § 11-1. Opplysningsplikt om egne for-
hold, f.eks. unnlatelse av å opplyse om arbeidssted. Gebyr ilegges ved
vedtak. Et vilkår for å ilegge gebyr er at man har fått skriftlig varsel med
en bestemt frist.
 
Denne bestemmelse gjelder kun fysiske personer.

Bokstav b
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som ikke etterkommer pålegg om å
gi opplysninger som nevnt i fregl. § 11-2 Første ledd bokstav b og c.
Gebyr ilegges ved vedtak. Et vilkår for å ilegge gebyr er at man har fått
skriftlig varsel med en bestemt svarfrist.
 
Bestemmelsen i fregl. § 11-2 Første ledd bokstav b omfatter huseiers/
utleiers plikt til å opplyse om hvem som bor eller oppholder seg på eien-
dommen. Opplysningsplikten for dem som er nevnt i fregl. § 11-2
Første ledd bokstav c gjelder opplysning fra posttilbyder, ekomtilbyder,
nettselskap/strømleverandør om vedkommendes kundeforhold.
 
Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.

Bokstav c
Overtredelsesgebyr kan ilegges ved brudd på vilkår for utlevering av
opplysninger etter fregl. kapittel Kapittel 10 Utlevering av opplysninger
fra registeret. For eksempel kan forhold som at opplysningen er brukt til
et annet formål enn det bruksformålet det er gitt tillatelse til, gi grunn-
lag for gebyr, jf. fregforskr. § 10-2-1. Utlevering av taushetsbelagte opp-
lysninger.
 
Brudd på vilkår for utlevering kan også medføre at retten til å få opplys-
ninger tapes, se fregl. § 12-2. Tap av rett til å få utlevert opplysninger.
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Annet ledd
For fysiske personer er det et vilkår for å ilegge gebyr at det er utvist
uaktsomhet eller forsett. Forsett vil være utvist dersom man f.eks. har
fått henvendelse fra registermyndigheten om å gi opplysninger etter
fregl. § 11-1. Opplysningsplikt om egne forhold, men bevisst unnlater
det ved f.eks. i tale/skrift å uttrykke at man ikke akter å gi opplysninger.
Uaktsomhet vil foreligge der man har glemt å svare på registermyndig-
hetens henvendelse.
 
For juridiske personer kan gebyr også ilegges der det foreligger et objek-
tivt ansvar, dvs. der det ikke foreligger noen skyld, f.eks. der man har
misforstått den pålagte plikt.
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Tredje ledd
Bestemmelsen gir ytre rammer for fastsetting av gebyr. For overtredel-
ser etter fregl. § 12-1 første ledd Bokstav a og Bokstav b skal gebyret
maksimalt utgjøre 15 ganger rettsgebyret og for Bokstav c maksimalt
100 ganger rettsgebyret. En oversikt over størrelsen på rettsgebyret fin-
nes her.
 
Nærmere regler er gitt i fregforskr. § 12-1-2. Utmåling av overtredelses-
gebyret.
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Fjerde ledd
Kravet på overtredelsesgebyr kan frafalles dersom overtredelsen skyldes
forhold utenfor overtrederens kontroll eller dersom særlige rimelighets-
grunner tilsier det.
 
Til det første alternativ vil avgjørende momenter være om pålegget om å
gi opplysninger ikke er kommet frem til vedkommende, eller om feilen
ligger i skatteetatens system for å motta svar.
 
I det andre alternativ ligger f.eks. sykdom eller at den opplysningsplik-
tige er i en vanskelig psykososial situasjon.
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Femte ledd
Statens innkrevingssentral står for innkrevingen.
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Sjette ledd
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Syvende ledd
Generelt
Nærmere regler om overtredelsesgebyr er gitt i fregforskr. §§ 12-1-1 –
12-1-4.

§ 12-1-1. Klageadgang

§ 12-1-1. Klageadgang
Den som er ilagt overtredelsesgebyr etter folkeregisterloven

§ 12-1 litra a, b og c, kan påklage vedtaket til Skattedirektoratet
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Første ledd
Vedtak om ileggelse av gebyr er et vedtak som treffes av skattekontoret i
første instans og kan påklages til Skattedirektoratet. Før vedtak treffes,
skal det sendes et forhåndsvarsel til den vedtaket retter seg mot med en
passende frist for å uttale seg om saken. Det vises til reglene for vedtak
og klage i fvl. kapittel 4-6. Se temakapittel Forvaltning.
 
Digitale brukere får tilsendt brev via Altinn. Parten får i slike tilfeller
også et eget varsel på e-post/SMS om at brev er sendt, og hvordan ved-
kommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet. Ifølge eforvaltnings-
forskriften § 9 kan brukere som ikke ønsker å motta korrespondanse
digitalt, reservere seg på www.norge.no/reservasjon.
 
Fristen for å påklage vedtak om overtredelsesgebyr er tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Når vedtaket skal regnes for å være "mottatt" vil
kunne avhenge av hvilken metode for forsendelse som benyttes. Ved
bruk av digitale brev eller annen elektronisk kommunikasjon begynner
klagefristen å løpe fra tidspunktet enkeltvedtaket er gjort tilgjengelig for
parten, og eget varsel om dette er sendt til parten. Når underretning
skjer via fysisk post, anses den å ha kommet frem når den er kommet til
partens, eventuelt fullmektigens, postadresse og lagt i vedkommendes
postkasse eller postboks.
 
Uansett forsendelsesmåte er det ikke avgjørende hvorvidt mottaker fak-
tisk har lest brevet. Når det gjelder elektronisk kommunikasjon, er det
avgjørende at varsel om brev i Altinn er sendt og mottatt. Varsel sendes
på e-post og på ny ved SMS etter én uke dersom brevet fortsatt ikke er
åpnet. Det er den enkeltes ansvar å lese mottatt post i Altinn.

§ 12-1-2. Utmåling av overtredelsesgebyret

§ 12-1-2. Utmåling av overtredelsesgebyret
Gebyret kan utgjøre 1/4 rettsgebyr pr. dag for manglende opp-

lysninger fra personen selv, huseier/utleier og posttilbyder, e-
komtilbyder, nettselskap og strømleverandør. Istedenfor å bruke
en fast sats, kan registermyndigheten beregne et beløp ut fra en

Kapittel 12 Sanksjoner

 260 Folkeregisterhåndboken 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-25-988/§9
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-25-988/§9
http://www.norge.no/reservasjon


konkret vurdering i den enkelte sak. Gebyret skal uansett ikke
settes høyere enn til 15 ganger rettsgebyret pr. unnlatelse.

Gebyret kan utgjøre ett rettsgebyr pr. dag når overtrederen
ikke har overholdt de vilkår som følger av tillatelse om utlevering
av folkeregisteropplysninger. Gebyret skal ikke settes høyere enn
100 ganger rettsgebyret pr. overtredelse.

Ved utmåling av gebyrets størrelse for forhold som reguleres i
folkeregisterloven § 11-2 litra b og c, kan det legges vekt på
a) hvor alvorlig overtredelsen har krenket de interesser som

folkeregisterloven verner,
b) om det er utøvd uaktsomhet eller forsett,
c) om overtrederen gjentatte ganger har overtrådt bestemmel-

sen,
d) om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt,
e) om gebyret vil virke urimelig sett i forhold til overtrederens

alder, helse m.m,
f) om gebyret vil virke urimelig sett i forhold til overtrederens

økonomiske situasjon.
Er overtrederen et foretak, kan det legges vekt på forhold som
nevnt i litra a, b, c, d og f.
Ved utmåling av gebyr for overtredelse som reguleres i folke-

registerlovens kapittel 10, kan det legges vekt på forhold som er
nevnt i tredje ledd litra b, c, d og f.

Generelt
For å unngå forskjellsbehandling skal utmålingen baseres på veiledende
satser med hjemmel i bestemmelsens Første ledd og Annet ledd.

Første ledd
Gebyr for å unnlate å gi melding etter fregl. § 12-1 første ledd Bokstav a
og Bokstav b ilegges med et kvart rettsgebyr pr. dag overtredelsen ved-
varer.
 
Gebyret løper fra dagen etter at fristen for å gi melding/opplysninger gikk
ut. Maksimalt gebyr vil være 15 ganger rettsgebyret, dvs. inntil 60 dager
pr. overtredelse. En oversikt over størrelsen på rettsgebyret finnes her.

Annet ledd
Gebyr for brudd på vilkår etter fregl. § 12-1 første ledd Bokstav c ilegges
med ett rettsgebyr pr. dag. Maksimalt gebyr vil være 100 ganger rettsge-
byret, dvs. inntil 100 dager pr. overtredelse.

Tredje ledd
Ved utmåling av gebyr for brudd på fregl. § 11-2 Første ledd bokstav b
og c kan de veiledende satser fravikes for de tilfeller som er nevnt i
bestemmelsens bokstav a-f. Ved utmåling av gebyr for brudd på fregl.
§ 11-1. Opplysningsplikt om egne forhold kan det ikke legges vekt på
slike forhold.
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Fjerde ledd

§ 12-1-3. Foreldelsesfrist

§ 12-1-3. Foreldelsesfrist
Registermyndigheten kan ikke ilegge gebyr for overtredelser

nevnt i dette kapittel som har funnet sted mer enn tre år før over-
tredelsen ble oppdaget.

Første ledd

§ 12-1-4. Betalingsfrist for et ilagt gebyr

§ 12-1-4. Betalingsfrist for et ilagt gebyr
Oppfyllelsesfristen er fire uker fra vedtaket om overtredelses-

gebyr er endelig. Registermyndigheten kan i særlige tilfeller fast-
sette en annen frist.

Første ledd
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§ 12-2. Tap av rett til å få
utlevert opplysninger

§ 12-2. Tap av rett til å få utlevert opplysninger
Registermyndigheten kan ved grove eller gjentatte brudd på

vilkår for utlevering av opplysninger etter kapittel 10 treffe vedtak
om tap av rett til å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret.
Vedtaket skal gjelde for en bestemt tidsperiode som ikke oversti-
ger to år.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen og utmå-
lingen av perioden for tap av rett til å få utlevert opplysninger.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 12 B

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Folkeregisterloven har egne regler om overtredelsesgebyr, jf. fregl.
§ 12-1. Overtredelsesgebyr og tap av rett til å få utlevert opplysninger, jf.
fregl. § 12-2. Tap av rett til å få utlevert opplysninger.
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Første ledd

Kapittel 12 Sanksjoner

 264 Folkeregisterhåndboken 



Annet ledd
Generelt
Nærmere regler om saksbehandlingen og utmålingen av perioden for
tap av rett til å få utlevert opplysninger er gitt i fregforskr. §§ 12-2-1 –
12-2-3.

§ 12-2-1. Klageadgang

§ 12-2-1. Klageadgang
Den som har mistet retten til å motta folkeregisteropplysnin-

ger etter folkeregisterloven § 12-2, kan påklage vedtaket til
Skattedirektoratet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Første ledd
Vedtak om å miste retten til å motta folkeregisteropplysninger er et ved-
tak som treffes av skattekontoret i første instans og kan påklages til
Skattedirektoratet. Det vises til reglene for vedtak og klage i fvl. kapit-
tel IV-VI. Se temakapittel Forvaltning. Se også fregl. § 12-1-1. Klagead-
gang angående når et vedtak anses å ha kommet frem.

§ 12-2-2. Utmåling av periode for tap av rett til å motta
folkeregisteropplysninger

§ 12-2-2. Utmåling av periode for tap av rett til å motta folke-
registeropplysninger

Registermyndigheten kan beregne lengden på tidsperioden for
tap av rett til å motta folkeregisteropplysninger ut fra en konkret
vurdering i den enkelte sak. Perioden kan uansett ikke settes kor-
tere enn seks måneder og lengre enn to år.

Ved utmåling av lengden på tidsperioden kan det legges vekt på
a) hvor alvorlig overtredelsen har krenket de interesser som

folkeregisterloven verner,
b) om det er utøvd grov uaktsomhet eller forsett,
c) om overtrederen har overtrådt vilkårene i en tidligere tilla-

telse,
d) om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt.

Første ledd

Annet ledd

§ 12-2-3. Foreldelsesfrist

§ 12-2-3. Foreldelsesfrist
Registermyndigheten kan ikke fatte vedtak om å nekte utleve-

ring av folkeregisteropplysninger etter dette kapittel når brudd på
vilkårene har funnet sted mer enn tre år før overtredelsen ble
oppdaget.

Første ledd
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Kapittel 13 Ikrafttredelse og
endringer i andre lover

§ 13-1. Ikrafttredelse.
Overgangsbestemmelser

§ 13-1. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser
Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer.
Fra samme tidspunkt oppheves lov 16. januar 1970 nr. 1 om

folkeregistrering.
Vedtak om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret truf-

fet med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering,
bortfaller ett år etter at denne loven trer i kraft. Dersom parten
innen dette året har søkt om tilsvarende utlevering av opplysnin-
ger, gjelder vedtaket frem til registermyndigheten har truffet
vedtak i saken.

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 13

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

Generelt
Loven trådte i kraft 1. oktober 2017, og avløste tidligere folkeregisterlov
av 16. januar 1970 nr. 1.
 
Når det gjelder ikrafttredelse av forskrift til folkeregisterloven er dette
regulert i fregforskr. § 13-1-1:

§ 13-1-1. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 1. oktober 2017. Fra samme tid opp-

heves forskrift 9. november 2007 nr. 1268 om folkeregistrering og
forskrift 25. oktober 1982 nr. 1524 om melding av fødsler, erkjen-
nelse av farskap og melding om valg av navn.
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§ 13-2. Endringer i andre lover

§ 13-2. Endringer i andre lover
Fra den tiden loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i

andre lover:---

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 13

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
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Familie

Rettskilder
- Lov 16.06.2017 nr. 48 Lov om adopsjon (adopsjonsloven)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- Lov 10.06.2005 nr. 51 Lov om statsborgerskap (statsbrl.)
- L04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap (el.)
- L08.07.1988 nr. 72 Lov om anerkjennelse og fullbyrding av uten-

landske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av
barn (barnebortføringsloven)

- L08.04.1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre (bl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven (fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
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Generelt
Familie og familierelasjoner har betydning relatert til ulike bestemmel-
ser i folkeregisterloven. For eksempel følger det av fregl. § 3-1. Hvilke
opplysninger som kan registreres at opplysninger om en persons barn,
foreldre, foreldreansvar, sivilstand, statsborgerskap og vergemål kan
registreres i Folkeregisteret. Foreldreansvar kan ha rettsvirkninger på
folkeregisterområdet, herunder for kompetansen til å melde flytting for
barn, jf. fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd. Temaet familie og familierela-
sjoner er også relevant i forbindelse med meldinger fra kompetent myn-
dighet, jf. fregl. kapittel 7 og fregforskr. kapittel 7, samt krav til registre-
ringen av opplysninger, jf. fregl. kapittel 8 og fregforskr. kapittel 8. Se
Kapittel 7 Meldeplikt for offentlige myndigheter og virksomheter og se
Kapittel 8 Registrering av opplysninger.
 
I dette temakapittelet omtales reglene for Morskap, Farskap og med-
morskap, Adopsjon, Det offentliges ansvar for å fastsette foreldreskap og
Foreldreansvar.
 
Det er for øvrig egne temakapitler i håndboken om Sivilstand, Statsbor-
gerskap og Vergemål.
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Morskap
Som mor regnes den kvinne som har født barnet, jf. bl. § 2 første ledd.
Dette gjelder uavhengig av hvem som er genetisk mor.

Familie
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Farskap og medmorskap

Generelt
Hvem som skal anses å være et barns juridiske foreldre reguleres av lov
om barn og foreldre av 8.4.1981 nr. 7 (bl.). I henhold til bl. § 2 er mor
til barnet den kvinnen som har født barnet. Når det gjelder hvem som
skal anses som far eller medmor er dette regulert i §§ 3 til 9 og kapittel 9
 
Se også NAVs Rundskriv til barnelova: 51-00 Nr. 1 – Farskap og med-
morskap.
 
I Folkeregisteret registreres de personer som etter barnelova er å anse
som henholdsvis mor, far eller ev. medmor. Ulike regler for fastsetting
av farskap og medmorskap omtales nedenfor.
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Barnets foreldre er gift med hverandre
Farskap
Etter bl. § 3 første ledd (pater est-regelen) skal den mannen som moren
er gift med ved fødselen, regnes som far til barnet.
 
I henhold til fregforskr. § 8-4-5. Fødsel i en gruppe 2-stat og faren er
gift med barnets mor skal det fremlegges DNA-test av mor og barn der
far er registrert som gift med barnets mor, og fødselen har funnet sted i
en stat som nevnt i fregforskr. § 8-4-2 Annet ledd (gruppe 2-stater).
DNA-testen må være analysert ved Oslo universitetssykehus (avd. retts-
genetikk). Kravene til DNA-test fremgår av fregl. kapittel Kapittel 8
Registrering av opplysninger.

Medmorskap
Dersom mor er gift eller registrert partner med en annen kvinne, og bar-
net er født etter assistert befruktning får biologisk mors ektefelle/regis-
trert partner, jf. el. § 95, status som medmor. Dette forutsetter at visse
vilkår i bl. § 3 annet ledd er oppfylt. Se også bioteknologiloven og for-
skrift om fastsetjing av medmorskap.
 
Dersom den moren er gift med, ikke har samtykket til assistert befrukt-
ning eller noen av de øvrige vilkår for medmorskap ikke er oppfylt, vil
det være bidragsfogden (NAV) som har ansvaret for å fastsette med-
morskap. Se Melding fra bidragsfogden (NAV) eller domstolen.

Foreldrene er ikke registrert som gift i Folkeregisteret
Dersom foreldrene ikke er registrert som gift i Folkeregisteret, er det
bare i tilfelle det er dokumentert at foreldrene var gift, ev. registrerte
partnere, da barnet ble født at farskap eller medmorskap kan registreres
etter regelen i bl. § 3. For krav til dokumentasjon for vigsel i utlandet, se
fregforskr. kapittel 8 B. Registrering av vigsel inngått etter utenlandsk
rett - §§ 8-4-10 – 8-4-12.
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Barn født i separasjonstiden
Når foreldrene er separert ved bevilling eller dom på tidspunktet for
barnets fødsel, gjelder reglene i bl. § 4 for fastsetting av farskap og med-
morskap. Se nærmere om dette under Barnets foreldre er ikke gift –
erklæring av farskap og medmorskap. Hvis imidlertid den fraseparerte
ektefellen erklærer farskapet, vil barnet regnes som født av gifte foreldre.
 
Dersom ektefellene er faktisk separert, det vil si separasjon uten at det
er gitt separasjonsbevilling eller avsagt separasjonsdom, gjelder reglene
for foreldre som er gift. Se Barnets foreldre er gift med hverandre. Det
samme gjelder ved midlertidig separasjon etter el. § 92.
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Barnets foreldre er ikke gift – erklæring
av farskap og medmorskap
Generelt
Når barnets mor ikke er gift ved fødselen, eller hun er separert ved
bevilling eller dom, må farskap/medmorskap erklæres. Medmorskap for
barn født ved assistert befruktning kan etter reglene i bl. § 4 fjerde ledd
erklæres etter de samme reglene som for erklæring av farskap. Prosedy-
rene for erklæring av farskap og medmorskap er noe ulike. Se Erklæring
av farskap og Erklæring av (søknad om) medmorskap.

Barnelova § 4. Erklæring av farskap eller medmorskap
Når farskap ikkje følgjer av reglane i § 3, kan faren erklære

farskap under svangerskapet eller etter at barnet er født.
Faren skal erklære farskapen skriftleg, anten digitalt til

arbeids- og velferdsetaten eller ved personleg frammøte for
a) jordmor eller lækjar ved svangerskapskontroll eller fød-

sel,
b) folkeregistermyndigheita,
c) tilskotsfuten, dommaren eller arbeids- og velferdsetaten,

eller
d) utsend utenrikstenestemann, dersom faren er i utlandet.
Farskap kan òg erklærast ved retur av skjema frå Arbeids-

og velferdsdirektoratet, jf. § 11 andre ledd. Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet må sende skjema i rekommandert brev eller
ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er nytta
ein betryggande metode for å sikre at skjemaet er mottatt.
Erklæringa gjeld berre når ho er gjeven av den som mora har
gjeve opp som far, eller når mora skriftleg har godteke erklæ-
ringa. Ved digital erklæring må både mor og far identifisere
seg elektronisk på ein sikker måte. Den digitale erklæringa er
berre gyldig dersom barnet vert født i Noreg.

Er den som vil erklære farskapen under 18 år, må også dei
som har foreldreansvaret for han, skrive under på erklæringa.

Er eit barn fødd etter assistert befruktning, kan moras kvin-
nelege sambuar erklære medmorskap etter reglane i paragra-
fen her. Den assisterte befruktninga må ha skjedd innafor god-
kjent helsestell, og moras kvinnelege sambuar må ha gjeve
samtykke til befruktninga. Berre myndige personar kan gi slikt
samtykke. Regelen i § 3 andre ledd andre punktum gjeld tilsva-
rande.

Er det naudsynt for å fastslå farskapen til eit barn født i
utlandet, kan myndigheita be om ei eigna prøve til DNA-ana-
lyse for barnet og for han som vil erklære seg som far, dersom

a) barnet, mora eller han som vil erklære seg som far, ikkje
kan godtgjere identiteten sin, eller

b) det er grunn til å tru at det for å få norsk statsborgarskap
til barnet er gitt urette opplysningar om kven som er far.
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Det er òg eit vilkår at opplysningane i saka elles ikkje gir
grunnlag for med rimeleg sikkerheit å fastslå farskapen. Der-
som DNA-analyse godtgjer at mannen ikkje kan vere far til
barnet, kan han ikkje erklære farskap. Det same gjeld om han
avslår ei oppmoding om DNA-analyse.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om
gjennomføring av reglane i femte ledd.

Erklæring av farskap
Generelt
Etter bl. § 4 annet ledd bokstavene a - d skal erklæring av farskap skje
skriftlig, enten digitalt (barn født i Norge) til arbeids- og velferdsetaten,
eller ved personlig fremmøte for
a) jordmor eller leger ved svangerskapskontroll eller fødsel,
b) folkeregistermyndigheten,
c) bidragsfogden, dommeren eller arbeids- og velferdsetaten, eller
d) utsendt utenrikstjenestemann, dersom faren er i utlandet.

I henhold til bokstav a), betyr det at farskap kan erklæres hos jordmor
eller lege i forbindelse med svangerskapskontroll eller fødsel.
 
Ved flerfødsler skal det foreligge én farskapserklæring for hvert barn.
Det innebærer for eksempel at ved tvillingfødsler kreves to erklæringer
når farskapet erklæres ved fødsel. Ved erklæring under svangerskapet er
det tilstrekkelig med én erklæring.
 
Farskapserklæring skal undertegnes av far. Dersom far er under 18 år
kreves også underskrift av den/dem som har foreldreansvar for far, even-
tuelt annen verge. Se temakapittel Vergemål. Videre er det et krav at
moren skriftlig godkjenner farskapserklæringen dersom hun ikke alle-
rede har oppgitt vedkommende som far. Mor må legitimere seg.
 
Dersom farskapet ikke er erklært under svangerskapet, er det vanlig at
dette gjøres i forbindelse med fødselen, jf. bl. § 4 første ledd, fregl. § 7-1
og fregforskr. § 7-1-1. Se kapittel Kapittel 7 Meldeplikt for offentlige
myndigheter og virksomheter.

Farskapserklæring under svangerskapet eller etter fødselen
Erklæring av farskap kan gjøres skriftlig før eller etter fødsel, enten digi-
talt til NAV, eller på fastsatt skjema utarbeidet av NAV. Ved erklæring
overfor en av instansene som er nevnt i bl. § 4 annet ledd bokstavene a -
d, f.eks. hos folkeregistermyndigheten, kreves det at far møter personlig
og foreviser legitimasjon. Da det i andre tilfeller enn ved digital far-
skapserklæring til NAV forutsettes personlig fremmøte, er skjema for
farskapserklæring ikke tilgjengelig på nett eller på andre måter for publi-
kum. Erklæringen må fremsettes av den person som mor har oppgitt
som far til barnet. Hvis mor ikke har oppgitt far, kreves det at mor
skriftlig godtar farskapserklæringen. Ved digital løsning må mor oppgi
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far, og far må deretter erklære farskapet. Den digitale løsningen gjelder
kun for barn født i Norge.
 
Iht. bl. § 4 femte ledd kan myndigheten be om DNA-test av barn og far
som vil erklære farskapet til barn født i utlandet dersom,
a) barnet, moren eller han som vil erklære seg som far, ikke kan godt-

gjøre identiteten sin, eller
b) det er grunn til å tro at det for å få norsk statsborgerskap til barnet er

gitt uriktige opplysninger om hvem som er far.

Det er også et vilkår at opplysningene i saken ellers ikke gir grunnlag for
med rimelig sikkerhet å fastslå farskapet. Dersom DNA-analyse viser at
mannen ikke kan være far til barnet, kan han ikke ta på seg farskapet.
Det samme gjelder dersom han avstår fra å ta DNA-test.

Erklæring av (søknad om) medmorskap
Iht. bl. § 4 fjerde ledd kan mors samboer erklære medmorskap. Dette
må gjøres overfor folkeregistermyndigheten.
 
Forskrift om fastsetjing av medmorskap inneholder utfyllende bestem-
melser om vilkår for fastsettelse av medmorskap, hva som skal regnes
som godkjent helsestell (hvem som har kompetanse til å utføre assistert
befruktning), samt prosedyrer for saksbehandlingen i slike saker. For-
skriften forutsetter at særskilt søknad om medmorskap og samtykke til
assistert befruktning som hovedregel må være gitt før den aktuelle
behandlingen finner sted.
 
Søknaden avgjøres av folkeregistermyndigheten, noe som også kan skje
før barnet blir født.
 
Søknad sendes på blankett ”Søknad om medmorskap” (Q-0315).
 
Følgende dokumenter må vedlegges søknad:
- Samtykke til assistert befruktning fra mors ektefelle eller samboer.

Med mindre den assisterte befruktning har skjedd i utlandet, skal
samtykke alltid være gitt før behandlingen skjer. Slik samtykke gis på
blankett ”Samtykke til assistert befruktning fra ektefelle/registrert
partner” (Q-0314).

- Dokumentasjon fra godkjent helsestell, jf. forskrift 15. desember
2008 om fastsetjing av medmorskap § 2. Dokumentasjonen skal
bekrefte at befruktning har funnet sted.

- Dokumentasjon som viser at barnet som er født ved assistert befrukt-
ning, ved fylte 18 år har rett til å få opplysninger om sædgivers identi-
tet. Det må gå frem at det finnes prosedyrer eller registre som gjør at
denne retten kan oppfylles.

- Ved assistert befruktning i utlandet må søker selv dokumentere at
helsestellet er godkjent av myndigheten i det land befruktningen har
funnet sted og at sædgiver er omfattet av et donorregister. Overset-
telse kan være nødvendig dersom dokumenter er skrevet på et annet
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språk enn engelsk, dansk, finsk, svensk eller islandsk. Dokumentene
må være påført apostille eller være legalisert av vedkommende lands
utenriksdepartement.

Dersom den moren er samboer med, ikke har samtykket til assistert
befruktning eller noen av de øvrige vilkår for medmorskap ikke er opp-
fylt, vil det være bidragsfogden (NAV) som har ansvaret for å fastsette
medmorskap. Se Melding fra bidragsfogden (NAV) eller domstolen.
 
Barne- og likestillingsdepartementets veiledning til medmorskapsfor-
skriften finnes her.
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Melding fra bidragsfogden (NAV) eller
domstolen
Når endelig avgjørelse i farskapssak eller medmorsak foreligger, skal
bidragsfogden (NAV), alternativt domstolen, sende melding om dette til
folkeregistermyndigheten, jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav b.
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Far- og medmorskap fastsatt i utlandet
Barn født i utlandet
I de tilfellene barnets foreldre ikke er gift og barnet er født i utlandet
mens mor er registrert bosatt i Norge, kan ikke en eventuell ikke-nor-
disk farskapsavgjørelse legges til grunn uten videre. Med mindre en
utenlandsk farskapsavgjørelse legges til grunn av NAV etter bl. § 85
annet ledd, må den som hevder han er far til barnet, erklære farskapet i
Norge.
 
I henhold til bl. § 81 første ledd kan fars- og medmorskap fastsettes (og
dermed erklæres) i Norge i følgende tilfeller:
a) moren var bosatt i Norge da barnet ble født,
a) barnet senere har fått vanlig bosted i Norge, eller
a) den oppgitte far eller medmor har vanlig bosted i Norge.

Imidlertid følger det av bl. § 81 annet ledd at farskap ikke skal fastsettes
i Norge dersom partene har nær tilknytning til en annen stat der de kan
kreve fastsettelse av farskapet, og saken vil bli bedre opplyst og behand-
let i denne staten.
 
Bl. § 81 annet ledd regulerer tilfeller der det foreligger konkurrerende
jurisdiksjon, det vil si at farskap kan fastsettes både i Norge og i en eller
flere andre stater, og innebærer en begrensning av norsk jurisdiksjon der
partene har nær tilknytning til en annen stat. Bestemmelsen gjelder
førstegangsfastsettelse av farskap. Den gjelder således ikke ved endring
av farskap.
 
Bestemmelsen fastsetter at kompetent norsk myndighet ikke skal
behandle en sak om fastsettelse av farskap når det er anledning til å få
saken behandlet i en annen stat og hensynet til sakens opplysning tilsier
at saken behandles der. Det er et vilkår i bestemmelsen at partene har
nær tilknytning til en annen stat. Dette kan for eksempel gjelde tilfeller
der farskap ønskes fastsatt etter norsk rett når barnet og moren har van-
lig bosted i og/eller er statsborgere i en annen stat. Det er ikke nødven-
dig at alle partene har nær tilknytning til en annen stat. Det er for øvrig
et vilkår at partene «kan krevje fastsetjing» av farskapet i den andre sta-
ten, og at «saka vil bli betre opplyst og handsama i denne staten». Når
det gjelder spørsmål om hvor saken best kan opplyses og behandles, bør
det ses hen til hvilket lands myndigheter som best kan ivareta barnets
beste.
 
Dersom vilkårene i bl. § 81 annet ledd er oppfylt, skal ikke sak om fast-
setting av farskap behandles i Norge. Dersom erklæring om farskap ikke
tas imot grunnet manglende jurisdiksjon, er det antatt en slik avvisning
må anses som et enkeltvedtak som kan påklages, se temakapittel For-
valtning.
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For registrering av farskap der barn født i utlandet og mor er registrert
bosatt i Norge, se fregforskr. kapittel 8, §§ 8-4-3 til 8-4-9. Se A. Regis-
trering av barn og foreldreskap til barn som er født utenfor Norge -
§§ 8-4-3 – 8-4-9.

Farskap/medmorskap fastsatt i annet nordisk land
Farskaps-/medmorskapsavgjørelse ved dom, rettsforlik eller på annen
måte fra et av de andre nordiske land godtas i Norge, jf. bl. § 85 annet
ledd og forskrift om anerkjennelse av nordiske farskapsavgjørelser.

Anerkjennelse av farskap/medmorskap fastsatt i land utenfor
Norden
I bl. § 85 første ledd er utgangspunktet at dersom farskapet eller med-
morskapet følger direkte av utenlandsk lov, f.eks. pater est-regelen som
gjelder i de fleste land, legges dette til grunn i Norge.
 
Er farskapet eller medmorskapet på annen måte fastsatt etter utenlandsk
lov, kreves det anerkjennelse av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
for å være gyldig i Norge, jf. bl. § 85 annet ledd.
 
I henhold til en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling
avgitt den 9. februar 2018 skal farskap som følger av ekteskap som er
gyldig i inngåelseslandet, likevel anerkjennes etter bl. § 85 første ledd,
selv om det dreier seg om et ekteskap som ikke ville ha blitt anerkjent i
Norge. Dette vil typisk dreie seg om bigami.
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Registreringer av foreldreskap tilbake i
tid
Frem til og med 31. desember 1982 var det Den norske kirke som
hadde ansvar for å føre fødselsregister.
 
For barn født i ekteskap er innføringen i fødselsregisteret til Den norske
kirke dokumentasjon for foreldreskap.
 
For barn født utenfor ekteskap har lovgivningen vært ulik avhengig av
når barnet ble født.
 
I henhold til lov av 10. april 1915 nr. 3 om barn født utenfor ekteskap,
ble farskap fastsatt ved at Fylkesmannen (nå Statsforvalter) utstedte far-
skapsforelegg. Dersom den i forelegget oppgitte far ikke reiste sak om
fraleggelse av farskapet innen fire uker fra foreleggets forkynnelse, ble
han uten videre far til barnet. Farskapsforelegget ble utstedt av Fylkes-
mannen for det sted moren bodde.
 
Loven åpnet videre for at dersom farskap ikke kunne fastslås, så kunne
det likevel fastsettes bidragsplikt for en mann som kunne være faren.
 
Loven ble avløst av lov av 21. desember 1956 nr. 10 om born utanom
ekteskap (i kraft 01.10.1957) hvor ordningen med bidragsplikt for
mulige fedre ble opphevet.
 
For registrering av opplysninger om foreldre kreves følgende dokumen-
tasjon:
- Utskrift av fødselsregisteret til Den norske kirke.
- Dersom fødselsregisteret viser at barnet er født utenfor ekteskap må

farskap være fastsatt i form av farskapsforelegg eller dom.
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Adopsjon

Generelt
Barne-, ungdoms- og familieetaten sender melding om innenlandsadop-
sjon og utenlandsadopsjon til folkeregistermyndigheten, jf. fregforskr.
§ 7-1-1 første ledd Bokstav a.
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Melding om innenlandsadopsjon
Folkeregistermyndigheten registrerer adopsjonen etter en formell kon-
troll av meldingen, jf. fregl. § 8-2. Meldinger fra offentlige myndigheter
og virksomheter, og registreringsdato blir bevillingsdato for adopsjonen i
Norge. Allerede registrerte opplysninger om barnet skal endres i sam-
svar med adopsjonsmeldingen. Dersom det har skjedd en flytting i for-
bindelse med adopsjon, skal de nødvendige adresseopplysninger oppda-
teres.
 
Når adopsjonen er registrert, skal folkeregistermyndigheten gi melding
til Barne-, ungdoms- og familieetaten, som underretter NAV om adop-
sjoner. Folkeregistermyndigheten sender en bekreftelse til adoptivfor-
eldrene når adopsjonen er registrert. Folkeregistermyndigheten arkiverer
kopi av meldinger som er sendt til Barne-, ungdoms- og familieetaten
elektronisk.
 
Er barnet adoptert av steforelder, skal foreldrene angis med adoptantens
og barnemorens/barnefarens navn (det moren/faren hadde da barnet ble
født). Dersom det har skjedd en flytting i forbindelse med adopsjon,
skal de nødvendige adresseopplysninger oppdateres.
 
Utover det som fremgår ovenfor, gjelder følgende ved anonym adop-
sjon:
 
Ved anonyme adopsjoner sender Barne-, ungdoms- og familieetaten
brev til skatteetaten for registrering av adopsjonen. Utfylt skjema "Mel-
ding om adopsjon" skal være vedlagt brevet. Det er viktig at sporene
mellom barnet og de biologiske foreldre slettes.
 
Folkeregistermyndigheten tildeler nytt fødselsnummer til barnet ved
anonyme adopsjoner. Det nye fødselsnummeret påføres skjemaet "Mel-
ding om adopsjon", og meldingen returneres til Barne-, ungdoms- og
familieetaten. Det sendes en bekreftelse for registreringen til barnets
adoptivforeldre.
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Melding om utenlandsadopsjon
Folkeregistermyndigheten mottar melding om adopsjon fra Barne-,
ungdoms- og familieetaten, jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav a.
Før folkeregistermyndigheten kan registrere melding om adopsjon fra
Barne-, ungdoms- og familieetaten, må barnet være registrert som
bosatt og tildelt fødselsnummer.
 
Adoptivforeldrene må møte sammen med barnet på ett av ID-konto-
rene for å melde innflytting. Det må fremlegges forhåndssamtykke til
adopsjon fra Barne-, ungdoms- og familieetaten. Barnet blir bostedsre-
gistrert med opprinnelig navn og får tildelt fødselsnummer.
 
Folkeregistermyndigheten registrerer adopsjonen etter en formell kon-
troll av meldingen fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, jf. fregl. § 8-2.
Meldinger fra offentlige myndigheter og virksomheter. Registreringsdato
blir datoen melding om adopsjon er stemplet og signert av Barne-, ung-
doms- og familieetaten. Adoptivbarnet blir registrert med adoptivforeld-
rene som familierelasjon og får eventuelt endret sitt navn.
 
Etter at adopsjonen er registrert skal folkeregistermyndigheten gi mel-
ding til Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det er Barne-, ungdoms- og
familieetaten som underretter NAV om adopsjoner. Folkeregistermyn-
digheten sender en bekreftelse til adoptivforeldrene når adopsjonen er
registrert. Folkeregistermyndigheten arkiverer kopi av meldinger som er
sendt til Barne-, ungdoms- og familieetaten elektronisk.
 
Det følger av statsbrl. § 5 at barn under 18 år som blir adoptert av en
norsk statsborger får norsk statsborgerskap ved adopsjonen dersom
adopsjonsbevilling er gitt av norsk myndighet etter adopsjonsloven, eller
når utenlandsk adopsjon skal gjelde i Norge etter kapittel 4 i adopsjons-
loven.
 
I enkelte tilfeller blir adopsjon gjennomført i utlandet uten at det er gitt
forhåndssamtykke til adopsjon av norske myndigheter i henhold til
adopsjonsloven § 18. En utenlandsk adopsjon kan likevel gjelde i Norge
etter adopsjonsloven § 46 og § 47. Alle utenlandske adopsjoner som er
gjennomført uten norsk forhåndssamtykke skal forelegges Barne-, ung-
doms- og familieetaten til vurdering. Før adopsjonen registreres skal
Barne-, ungdoms- og familieetaten ha bekreftet at adopsjonen gjelder i
Norge overfor folkeregistermyndigheten.
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Adoptivbarn fra Kina
Adoptivbarn fra Kina blir norske statsborgere når adopsjonen finner
sted i Kina, men de får ikke utstedt norsk pass i Kina og vil derfor
ankomme Norge med kinesisk pass. I slike tilfeller skal barnet i forbin-
delse med melding om innflytting registreres med personopplysninger i
henhold til det kinesiske passet, uten at det stilles krav om oppholdstil-
latelse. Adopsjonen blir registrert først ved melding om adopsjon fra
Barne-, ungdoms- og familieetaten.
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Det offentliges ansvar for å
fastsette foreldreskap
I henhold til bl. § 5 har det offentlige ansvar for å fastsette farskap og
medmorskap til barn som hverken har far eller medmor etter reglene i
bl. §§ 3 og 4. Videre skal det offentlige klargjøre hvem som er mor til et
barn dersom dette ikke er kjent.
 
Folkeregistermyndigheten skal på grunnlag av dette gi melding til
bidragsfogden, dvs. NAV, dersom den blir kjent med at morskap, far-
skap eller medmorskap ikke er lagt til grunn etter reglene i barnelova.
Dette gjelder når en av eller begge de oppgitte foreldre var bosatt i
Norge da barnet ble født, uavhengig av om barnet er født i Norge eller i
utlandet.
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Foreldreansvar

Generelt
Reglene om foreldreansvar finnes i bl. kapittel 5.
 
Foreldreansvar har i folkeregistersammenheng betydning blant annet i
forbindelse med hvem som kan signere flyttemelding for personer under
18 år, jf. fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd og hvem som kan sende mel-
ding om valg av navn til nyfødte, jf. fregl. § 6-4. Melding om fødsel og
navn. Foreldreansvar er en opplysning som kan registreres i Folkeregis-
teret, jf. fregl. § 3-1 første ledd Bokstav m) foreldreansvar.
 
Avtaler og norske avgjørelser om foreldreansvar skal meldes til folkere-
gistermyndigheten. En avtale etter bl. § 39 som ikke er meldt til folkere-
gistermyndigheten, er ikke gyldig. Avtalen må være skriftlig, og begge
foreldrene må ha signert avtalen. Se nærmere om dette nedenfor under
Registrering, og i temakapittel Forvaltning, Nærmere om registrering av
foreldreansvar.
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Hvem har foreldreansvaret?
Foreldrene er eller har vært gift
Gifte foreldre eller foreldre som har vært gift har i henhold til bl. § 34
første ledd felles foreldreansvar.

Foreldre som blir separert eller skilt
Foreldre som separeres (formelt eller faktisk) eller skilles, kan avtale at
de skal ha foreldreansvaret sammen eller at en av dem skal ha det alene,
jf. bl. § 34 annet ledd. Inntil avtale eller avgjørelse om foreldreansvar
foreligger, har de foreldreansvaret sammen.
 
Den nye avtalen må meldes til folkeregistermyndigheten for å være gyl-
dig, jf. bl. § 39.
 
Når det blir avtalt eller fastsatt endring i avtale om foreldreansvaret, skal
også endringen meldes til folkeregistermyndigheten for å være gyldig, jf.
bl. § 39. Det samme gjelder også der foreldrene avtaler endring i tidli-
gere avgjørelse om foreldreansvar.

Foreldrene er ikke gift
For barn født 1. januar 2020 eller senere, er utgangspunktet at foreld-
rene ved fødselen får foreldreansvaret sammen for felles barn jf. bl. § 35
første ledd.
 
Moren kan imidlertid innen ett år etter fastsettelse av farskapet gi mel-
ding til folkeregistermyndigheten om at hun ønsker foreldreansvaret
alene. Faren kan på samme måte gi melding om at han ikke ønsker del i
foreldreansvaret. Se bl. § 35 første ledd. Moren får i begge tilfeller for-
eldreansvaret alene.
 
Før 1. januar 2020 fikk i utgangspunktet mor foreldreansvaret alene,
med mindre foreldrene var samboere, dvs. registrert bosatt på samme
adresse i Folkeregisteret eller har erklært seg som samboere overfor
folkeregistermyndigheten.
 
For samboere som flytter fra hverandre, følger det av bl. § 35 annet ledd
at bl. § 34 annet ledd om foreldreansvar ved separasjon eller skilsmisse
gjelder tilsvarende. Se Foreldre som blir separert eller skilt.

Foreldreansvar ved dødsfall
Dersom foreldreansvaret er felles, og den ene dør, fortsetter den andre å
ha foreldreansvaret alene, med mindre den gjenlevende er siktet eller til-
talt for forsettlig eller overlagt å ha forvoldt den annens død, jf. bl. § 38
første ledd.
 
Dersom barnet bor sammen med begge foreldre og den ene av dem dør,
så får den gjenlevende foreldreansvaret alene, selv om bare avdøde
hadde foreldreansvaret, med mindre den gjenlevende er siktet eller til-
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talt for forsettlig eller overlagt å ha forvoldt den annens død bl. § 38
annet ledd.
 
Fører dødsfall til at ingen lenger har foreldreansvar, treffer tingretten
avgjørelse om foreldreansvar bl. § 38 tredje ledd.

Umyndige foreldre
Foreldreansvar for barn født av umyndige foreldre følger de samme reg-
ler som for myndige foreldre.

Foreldreansvar ved innflytting
Ved innflytting til Norge gjelder generelt at foreldreansvar registreres
som "felles" hvis foreldrene er gift med hverandre. I andre tilfeller settes
det til "ukjent". Foreldrene kan få endret foreldreansvar fra "ukjent" til
"felles" ved å inngå avtale om felles foreldreansvar, eller endret til at den
ene av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene ved avtale om dette. Se
Avtaler.
 
Nedenfor finnes en liste over ulike typetilfeller. For personer som flytter
til Norge, må det med unntak av det som fremgår av pkt. 5, 6, 7 og 8,
foreligge avtale/rettslig avgjørelse for å kunne registrere foreldreansvar.
 
Typetilfeller:
1. Mor og far er ugift og flytter til Norge med barn: Foreldreansvaret

registreres som ukjent.
2. Mor er ugift og flytter til Norge med barn: Foreldreansvaret registre-

res som ukjent.
3. Far er ugift og flytter til Norge med barn: Foreldreansvaret registre-

res som ukjent.
4. Mor eller far flytter alene med barn til Norge: Der det er opplyst i

flyttemeldingen at mors/fars sivilstand er gift skal foreldreansvar
registreres som ukjent. Foreldreansvaret settes til felles når den
andre ektefellen evt. innvandrer til Norge, se pkt. 5.

5. Mor og far er gift og flytter sammen til Norge med barn: Foreldre-
ansvaret registreres som felles, jf. bl. § 34.

6. UDI har ved innflytting til Norge lagt til grunn hvem som har for-
eldreansvaret: Foreldreansvaret registreres i henhold til dette. Er for-
eldreansvaret delt, må opplysninger om minimum navn og fødsels-
dato på den av foreldrene som ikke er bosatt være registrert i Folke-
registeret.

7. UDI har lagt til grunn at mor/far er enke/enkemann ved innvandring
til Norge: Foreldreansvaret registreres på gjenlevende forelder, jf. bl.
§ 38. Tilsvarende gjelder for personer som ikke trenger oppholdstil-
latelse i Norge og som i flyttemeldingen deklarer sivilstand enke/
enkemann.

8. Foreldreansvar for juridisk forelder registrert i folkeregisteret i annet
nordisk land: Dette legges i utgangspunktet til grunn ved registrerin-
gen i Norge.
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Foreldreansvar der barnet og minst en av foreldrene er bosatt
Generelt
Der barnet og minst en av foreldrene er bosatt må det sondres mellom
avtaler og rettslige avgjørelser.

Avtaler
Det er bare avtaler inngått i samsvar med norsk rett som godtas jf. bl.
§ 39 annet ledd.
 
Avtalen skal som hovedregel inngås i Norge når barnet og begge for-
eldre er bosatt i Norge, jf. bl. § 84 a. Unntak fra dette kan gjøres for de
som til vanlig er bosatt i Norge, men midlertidig oppholder seg uten-
lands i forbindelse med arbeid, studier eller ferie. Unntak må også
kunne gjøres der barnet og en av foreldrene er bosatt i Norge, men den
andre av foreldrene er bosatt utenlands. I slike tilfeller kan avtalen være
inngått på engelsk så lenge den holder seg til norsk regelverk.

Rettslige avgjørelser
Det er kun rettslige avgjørelser fra stater som har ratifisert Europaråd-
konvensjonen av 20. mai 1980 om anerkjennelse av avgjørelser om for-
eldreansvar, jf. tvisteloven § 19-16, jf. barnebortføringsloven § 6 eller
Haagkonvensjonen av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, aner-
kjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet mv.,
jf. bl. § 84 b som legges til grunn for registrering i Folkeregisteret.
 
Følgende generelle krav gjelder for å godta rettslige avgjørelser etter
Europarådskonvensjonen og Haagkonvensjonen:
- Avgjørelsen må være i original eller kopi bekreftet av folkeregister-

myndigheten eller norsk utenriksstasjon.
- Den må ha Apostille/legalisering og være rettskraftig.
- Er den på et annet språk enn engelsk, må den være oversatt fra origi-

nalspråket til norsk (for å hindre språklige uklarheter).
- Oversettelsen må være gjort av en som er autorisert til å oversette

juridiske dokumenter fra originalspråket til norsk.
- For å kunne registrere at forelder bosatt i Norge med barnet har for-

eldreansvar alene, må det fremgå klart av avgjørelsen at den andre
forelder ikke har noen rettigheter/plikter overfor barnet, alternativt at
det foreligger en uttalelse fra kompetent myndighet i vedkommende
stat om hva de begreper som er brukt om foreldreansvar reelt sett
innebærer, dvs. at den andre forelderen ikke har noen rettigheter
overfor barnet.

- Det må fremgå av avgjørelsen om det er en selvstendig beslutning
eller viser til en alt inngått avtale.

Avgjørelser truffet i annen stat som har ratifisert Haag-konvensjonen
registreres ikke i Folkeregisteret dersom barnet da sak ble reist var
bosatt i Norge.
 

Familie

 290 Folkeregisterhåndboken 

https://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/§39
https://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/§39
https://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/§84a
https://lovdata.no/lov/1988-07-08-72/§6
https://lovdata.no/lov/1981-04-08-7/§84b


Avgjørelser om foreldreansvar truffet i en annen stat som er tilsluttet
Europarådkonvensjonen registreres i henhold til barnebortføringsloven
§ 7 ikke i Folkeregisteret dersom:
- dette vil være klart uforenlig med de grunnleggende prinsipper i norsk

rett om familie og barns rettsforhold
- avgjørelsen på grunn av endrede forhold åpenbart ikke lenger er i

samsvar med barnets beste. Som endrede forhold regnes blant annet
den tid som har gått siden avgjørelsen ble truffet, men ikke bare end-
ring som har skjedd i barnets oppholdssted etter den ulovlige bortfø-
ring

- barnet på den tid saken ble reist for retten eller tatt under behandling
av administrativt organ i opphavsstaten, var statsborger eller hadde
bosted her i landet uten samtidig å ha noen slik tilknytning til opp-
havsstaten

- barnet på den tid saken ble reist for retten eller tatt under behandling
av administrativt organ i opphavsstaten, var statsborger både her i
landet og i opphavsstaten og hadde sitt bosted her i landet

- barnet ifølge loven i den stat hvor det er statsborger eller har bosted,
har rett til selv å bestemme hvor det skal bo, eller

- avgjørelsen er uforenlig med en avgjørelse som er truffet her i landet i
sak som er påbegynt før søknaden om anerkjennelse eller fullbyrding
ble satt frem, og avslaget er i samsvar med barnets beste. En avgjø-
relse som er truffet i en tredje stat og som kan fullbyrdes her i landet,
likestilles med avgjørelse truffet her i landet.
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Registrering
Registrering av avtale om foreldreansvar i Folkeregisteret er ikke et
enkeltvedtak som kan påklages. Begrunnelsen for dette er at det ikke er
en betingelse for avtalens gyldighet at den er registrert i Folkeregisteret.
Avgjørende for avtalens gyldighet er at den er meldt inn til folkeregister-
myndigheten, jf. bl. § 39. Se nærmere om dette under Forvaltning,
Nærmere om registrering av foreldreansvar.
 
Dommer eller vedtak om foreldreansvar vil være gyldige uavhengig av
om de er registrert i Folkeregisteret.
 
Registrering skal skje på grunnlag av:
- Original blankett for avtale om foreldreansvar eller original privat

avtale som inneholder de opplysninger blanketten krever og klart
fremstår som en avtale om foreldreansvar (det kreves én avtale pr.
barn).

- Opplysning i separasjons- eller skilsmissemelding.
- Rettsforlik, se Rettslige avgjørelser.
- Rettskraftig dom fra Norge eller et annet nordisk land, se Rettslige

avgjørelser.

Baseres registrering av foreldreansvar på avtale, er det datoen avtalen
ble mottatt, og ikke den dato avtalen ble inngått, som registres. Er for-
eldreansvaret fastsatt ved rettskraftig dom, settes dato for foreldreansvar
lik datoen for dommen.
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Registrering av avtale om delt bosted for
barn
Foreldre som ikke bor sammen kan inngå avtale om bosted for barn de
har felles foreldreansvar, jf. bl. § 36 første ledd og samvær, jf. bl. § 43.
Foreldrene kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos én av dem eller
hos begge. Fast bosted hos begge omtales som både "delt bosted" og
"delt fast bosted" og er synonyme begreper.
 
Avtale om delt bosted for barnet kan registreres i Folkeregisteret der-
som:
- foreldrene har kommet til enighet om delt bosted for barnet/barna i

en skriftlig avtale som begge har signert
- foreldrene må sende avtalen til folkeregistermyndigheten
- begge foreldrene er bostedsregistrert i Folkeregisteret
- barnets/barnas bostedsadresse må være hos en av foreldrene
- barnet/barna må være under 18 år
- foreldrene må ha felles foreldreansvar

Ved delt bosted etter bl. § 36 må begge foreldrene samtykke til flytting
innenlands, jf. fregforskr. § 6-5-1 Tredje ledd.
 
Det fremgår forutsetningsvis av fregforskr. § 3-1-1 første ledd Bok-
stav d) adresser at man kun kan registreres med én bostedsadresse i
Folkeregisteret. Det vil si at barnet kun kan ha én offisiell bosteds-
adresse, men når det er registrert avtale om delt bosted for et barn i
Folkeregisteret, vil likevel begge adressene fremgå via foreldrenes
bostedsregistrering.
 
Avtaler om bosted etter barnelova § 36 er imidlertid ikke bindende for
folkeregistermyndigheten i sak om på hvilken adresse barnet skal være
bostedsregistrert i Folkeregisteret. Her gjelder reglene i fregl. Kapittel 5
Bosted og fregforskr. kapittel 5. Reglene om meldeplikt finnes i fregl.
Kapittel 6 Den enkeltes meldeplikt til Folkeregisteret.
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Forholdet til straffeloven

Rettskilder
- L20.05.2005 nr. 28 Lov om straff (strl.)
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven kapittel 12 A

(fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
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Generelt
Folkeregisterloven har egne regler om overtredelsesgebyr, jf. fregl.
§ 12-1. Overtredelsesgebyr og tap av rett til å få utlevert opplysninger, jf.
fregl. § 12-2. Tap av rett til å få utlevert opplysninger. Den tidligere
folkeregisterlov av 1970 hadde egne straffebestemmelser, men disse er
ikke videreført i den någjeldende folkeregisterlov. Folkeregistermyndig-
heten kan anmelde antatt straffbare handlinger når det foreligger skjellig
grunn til mistanke om slik handling.

Forholdet til straffeloven

 Folkeregisterhåndboken 295 



Relevante bestemmelser i
straffelovgivningen

Identitetskrenkelse
Strl. § 202 omhandler identitetskrenkelse:

Strl. § 202. Identitetskrenkelse
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget

setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer
med en annens identitet eller med en identitet som er lett å for-
veksle med en annens identitet, med forsett om å
a) oppnå en uberettiget vinning for seg eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe.
 
Den som opptrer med en annens identitet (imposter) ved oppmøte på
et av registermyndighetens kontorer, kan rammes av bestemmelsen om
identitetskrenkelse i strl. § 202. Det samme gjelder når man utfører
stedlig kontroll. Folkeregistermyndigheten skal som hovedregel anmelde
slik forhold til politiet.
 
For at det skal foreligge skjellig grunn til mistanke må det være sannsyn-
lighetsovervekt for at en person uberettiget har satt seg i besittelse av en
annens legitimasjonsdokument, eller opptrer med en annens identitet
eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet.
Det kreves at det foreligger objektive holdepunkter for mistanken.
 
Så langt det er mulig bør anmeldelse av identitetskrenkelse og anmel-
delse av eventuelle skatte- eller avgiftsmessige forhold samordnes.

Forholdet til straffeloven
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Misbruk av identitetsbevis
Strl. § 366 omhandler misbruk av identitetsbevis:

Strl. § 366. Misbruk av identitetsbevis
Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som med

forsett om å oppnå en fordel for seg eller andre bruker et vitne-
mål, pass eller liknende identitetsbevis til å utgi seg for å være
den som identitetsbeviset er utferdiget til. På samme måte straf-
fes den som overlater et identitetsbevis til en annen, selv om han
eller hun vet eller bør forstå at det vil bli brukt ulovlig.
 
Denne bestemmelsen kan benyttes ved utlån av identitet, herunder legi-
timasjonsdokument. Dersom registermyndigheten kommer over at en
person med d-nummer eller fødselsnummer låner eller leier ut sin iden-
titet til en person som ikke har slikt identifikasjonsnummer, skal regis-
termyndigheten i tillegg til å anmelde den som opptrer med den andres
identitet (strl. § 202), anmelde utlåner/utleier av identiteten.
 
For at det her skal foreligge skjellig grunn til mistanke om straffbar
handling, må det være sannsynlighetsovervekt for at en bestemt person
har lånt eller leid ut sin identitet til en annen. Det kreves at det forelig-
ger objektive holdepunkter for mistanken.
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Opplysningssvikt
Strl. § 221 første ledd bokstav c omhandler det å gi uriktige opplysnin-
ger til offentlig myndighet i tilfelle det foreligger forklaringsplikt:

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller
muntlig gir uriktig opplysning til

...
c) offentlig myndighet under forklaringsplikt

 
Bestemmelsen rammer således brudd på forklaringsplikten som følger
av fregl. § 11-1 Annet ledd.
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Dokumentforfalskning i
folkeregistersaker
Strl. § 361 omhandler dokumentfalsk:

Strl. § 361. Dokumentfalsk
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som

a) ettergjør eller forfalsker et dokument, eller anskaffer et etter-
gjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller
la det fremstå som ekte eller uforfalsket,

b) rettsstridig bruker et dokument som nevnt i bokstav a og lar
det fremstå som ekte eller uforfalsket, eller

c) utsteder et dokument og uriktig tillegger seg en stilling som er
av vesentlig betydning for dokumentets bevisverdi, og lar
dokumentet fremstå som riktig.
Med dokument menes i dette kapittel en informasjonsbærer

som gjelder et rettsforhold eller ellers egner seg som bevis for et
rettsforhold.
 
Overtredelse av strl. § 361 gjelder utferdigelse av forfalsket dokument og
bruk av et slik dokument som er egnet som bevis for å oppnå folkeregis-
termessige fordeler, anmeldes i utgangspunktet uten hensyn til unndra-
gelsens omfang. Dette vil f.eks. gjelde for falske eller fiktive flyttemel-
dinger. Anmeldelse kan likevel unnlates når overtredelsen gjelder
enkelttilfeller og forfalskingen ikke har noe å si for resultatet av saken.
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Mindre dokumentfalsk
Strl. § 362 omhandler mindre dokumentfalsk:

Strl. § 362. Mindre dokumentfalsk
Når straffverdigheten er liten, straffes dokumentfalsk med bot.

Ved denne avgjørelsen skal det særlig legges vekt på
a) hvilken verdi handlingen gjelder,
b) om den har hatt til følge skade eller uleilighet for noen,
c) i hvilken utstrekning den er resultat av planlegging
 
Dersom registermyndigheten kommer til at straffverdigheten for doku-
mentforfalskningen er liten, skal strl. § 362 benyttes.
 
Ved vurderingen hva som skal regnes som "liten" skal forholdets alvor-
lighets karakter vurderes, og om det er unnskyldige grunner til at per-
sonens forfalskning. F.eks. sykdom, alderdom eller andre forhold som
gjør det ikke egnet.
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Forberedelse av dokumentfalsk
Strl. § 370 omhandler forberedelse av dokumentfalsk:

Strl. § 370. Forberedelse av dokumentfalsk
Den, som til forberedelse av dokumentfalsk tilvirker, erverver,

innfører, utfører, overdrar, besitter eller oppbevarer falsk segl,
stempel eller merke eller andre gjenstander, som tilkjennegir seg
som bestemte til å benyttes til ettergjørelse eller forfalskning,
eller i slik hensikt tilvender seg et ekte segl, stempel eller merke,
straffes med bot eller med fengsel inntil 3 år.
 
Strl. § 370 om forberedelse av dokumentfalsk skal benyttes for de tilfel-
ler personen er mistenkt for å ha forberedt seg til dokumentforfalskning,
men ennå ikke utført selve handlingen.
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Medvirkning
Etter strl. § 15 straffes medvirker på samme måte som hovedmann.
 
Medvirkning anmeldes i alminnelighet bare når hovedmannen selv er
anmeldt eller ilagt administrativ sanksjon, og bare i de tilfeller hvor
bistanden har vært fremtredende.
 
Ved gjentatt medvirkning skal lovbruddet anmeldes selv om hovedman-
nen ikke er anmeldt eller ilagt administrativ sanksjon. Tilsvarende gjel-
der hvor medvirkningen er utført på en graverende måte eller under
utøvelse av næring. Dette gjelder likevel ikke dersom det er grunn til å
anta at overtredelsen er et engangstilfelle som har eller ville ha ført til
unndragelse av lite omfang.
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Anmeldelse

Anmeldelse på bakgrunn av falsk
identitet
I saker hvor folkeregistermyndigheten er anmelder med bakgrunn i et
tilfelle av falsk identitet, skal anmeldelsen følges opp mot politiet. Når
påtalemyndigheten har tatt stilling til anmeldelsen, skal skattekontoret
vurdere om fødsels- eller d-nummer skal slettes. Se også fregl. § 9-3.
Endring etter beslutning om fiktiv identitet.
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Flere straffbare overtredelser og fortsatt
straffbar handling
Er det i samme eller flere forskjellige handlinger begått flere overtredel-
ser av straffeloven, skal disse ses i sammenheng ved vurderingen av om
det enkelte forhold skal anmeldes.
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Tidspunkt for anmeldelse
Overtredelser av straffeloven på folkeregisterområdet skal anmeldes
uten ugrunnet opphold.
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Sted for anmeldelse
Dersom det ikke er gjort avtale om annet, inngis anmeldelse til det
politidistrikt hvor den straffbare overtredelsen er eller antas å være fore-
tatt, eller hvor mistenkte har sitt bosted eller sin virksomhet.
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Forvaltning

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L19.05.2006 nr. 16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg

verksemd (offentleglova)
- L04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap (el.)
- L08.04.1981 nr. 7 Lov om barn og foreldre (bl.)
- L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven (fregforskr.)
- F25.06.2004 nr. 988 Forskrift om elektronisk kommunikasjon med

og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)
- F15.12.2006 nr. 145 Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslov-

forskriften)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
- Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvalt-

ningssaker (forvaltningsloven)
- G-2009-419, Rettleier til offentleglova, Veileder fra Justis- og politi-

departementet
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Forholdet mellom
forvaltningsloven og
folkeregisterloven
Dette kapittelet omhandler områder innen folkeregistrering som særlig
påvirkes av forvaltningsloven (fvl.). Kapittelet omtaler således ikke de
generelle forvaltningsreglene, men sier noe om forholdet mellom for-
valtningsloven og folkeregisterloven, samt til dels offentleglova (offl.).
Nedenfor omtales reglene om Taushetsplikt, Taushetsrett/opplysnings-
plikt, Innsynsrett, Veiledningsplikt, Vedtak, Begrunnelsesplikten, Opp-
settende virkning av klage, samt Omgjøring.
 
Fvl. § 1 slår fast at loven gjelder for virksomhet som drives av forvalt-
ningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Folke-
registerloven har ingen generell bestemmelse om unntak fra forvalt-
ningsloven. Forvaltningsloven gjelder følgelig for saksbehandlingen
knyttet til folkeregistrering med mindre annet er særskilt regulert i folke-
registerloven, jf. Prop 164 L (2015-2016) punkt 5.5. I tillegg gjelder de
ulovfestede forvaltningsreglene som supplerer de lovfestede forvalt-
ningsregler, se eksempelvis Sivilombudsmannens årsmelding 2008 s.
188:
 
"Det er et grunnleggende krav til forvaltningen at den skal treffe avgjø-
relser m.v. på grunnlag av forsvarlig saksbehandling. I norsk forvalt-
ningsrett regnes dette kravet som en ulovfestet rettsregel, som supplerer
de lovfestede kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven og andre
lover, jf. Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 3. utgave 2007, side 79
flg."
 
Dermed kommer de generelle forvaltningsrettslige reglene til anvendelse
dersom folkeregisterloven selv ikke regulerer forholdet. Innenfor folke-
registerområdet er det gitt særlige saksbehandlingsregler i fregl. Kapit-
tel 9 Saksbehandlingsregler, om taushetsplikt og retting av feil i registe-
ret.
 
Forvaltningsloven og folkeregisterloven stiller de samme krav til auto-
matisert saksbehandling som manuell saksbehandling.

Forvaltning
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Nærmere om taushetsplikt,
taushetsrett/opplysningsplikt og
innsynsrett

Taushetsplikt
Taushetsplikt er i folkeregisterloven regulert i fregl. § 9-1. Taushetsplikt.
Etter fregl. § 9-1 Første ledd er opplysningene i Folkeregisteret under-
lagt taushetsplikt, herunder plikter en tjenestemann å bevare taushet om
det han eller hun får kjennskap til i sitt arbeid. Taushetsplikten innebæ-
rer derfor et forbud mot å gjøre taushetsbelagte opplysninger kjent for
utenforstående, og et forbud mot å bruke opplysningene i andre sam-
menhenger enn det de er innhentet for, med mindre det følger av lov at
opplysningene kan deles med andre.
 
Etter fvl. § 13 plikter tjenestemannen selv å bevare taushet og ellers
sørge for at taushetspliktbelagte opplysninger ikke gjøres kjent for eller
blir tilgjengeliggjort for andre. Fvl. § 13 inneholder regler om taushets-
plikt for alle som arbeider for et forvaltningsorgan. Det vil si at taushets-
plikten etter forvaltningsloven gjelder for ansatte i skatteetaten og alle
andre som får tilgang til opplysninger i Folkeregisteret.
 
Fordi forvaltningsloven gjelder på folkeregisterområdet med mindre
annet er regulert i folkeregisterloven, så kommer forvaltningsloven kun
til anvendelse dersom folkeregisterlovens egne bestemmelser ikke regu-
lerer forholdet.
 
Hovedregelen i fvl. § 13 er taushetsplikt om person- og næringsopplys-
ninger. Det er imidlertid bare personopplysninger som "røper et klient-
forhold eller andre forhold som må anses som personlige" som er taus-
hetsbelagte etter forvaltningsloven § 13 andre ledd. Til sammenligning
lister fregl. § 9-1 Annet ledd opp personlige opplysninger som ikke er
unntatt fra taushetsplikt med mindre slike opplysninger "røper et klient-
forhold eller andre forhold som gjør at opplysningene må anses person-
lige".
 
Det kan gjøres unntak fra taushetsplikten etter fvl. §§ 13 b til 13 e ved
for eksempel utlevering av opplysninger til forskning, utlevering av opp-
lysninger til andre offentlige forvaltningsorgan, ved uttrykkelig samtykke
fra den som har krav på taushet og allment kjente opplysninger. Her må
forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt ses i sammenheng
med folkeregisterlovens bestemmelser om utlevering av opplysninger fra
Folkeregisteret i fregl. Kapittel 10 Utlevering av opplysninger fra regis-
teret.
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Etter forvaltningslovforskriften § 10 bortfaller taushetsplikten i barne-
vernssaker og adopsjonssaker etter 100 år.
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Taushetsrett/opplysningsplikt
Bestemmelser i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begren-
ser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestem-
melse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde,
fvl. § 13 f.
 
Når det gjelder utlevering av folkeregisteropplysninger er det nærmere
regulert i fregl. Kapittel 10 Utlevering av opplysninger fra registeret. For
andre myndigheters og virksomheters plikt til å melde fra til folkeregis-
termyndigheten, se fregl. § 7-1. Offentlige myndigheters og virksomhe-
ters meldeplikt.

Forvaltning

 Folkeregisterhåndboken 311 

https://lovdata.no/NL/lov/1967-02-10/§13f


Innsynsrett
Etter første alternativ i fvl. § 13 a nr. 1 kan opplysninger som er omfat-
tet av taushetsplikt gjøres kjent for de personene som opplysningene
direkte gjelder. Dette har sammenheng med partens rett til innsyn i
egen sak etter fvl. § 18 og at det er klagerett på avslått partsinnsyn etter
fvl. § 21.
 
Allmennhetens rett til innsyn i forvaltningen gjelder ikke taushetsbelagte
opplysninger jf. offl. § 13. Det kan derfor ikke gis innsyn i opplysninger
som er omfattet av taushetsplikt etter fregl. § 9-1. Taushetsplikt.
 
Det er videre inntatt en egen lovbestemmelse om at offentleglova ikke
kan brukes som hjemmelsgrunnlag for å kreve innsyn i opplysninger
som i medhold av fregl. § 3-1. Hvilke opplysninger som kan registreres
er registrerte om enkeltpersoner i Folkeregisteret i offl. § 2 femte ledd.
Bestemmelsen er tatt inn for å forhindre vanskelige og utilsiktede
avgrensningsspørsmål mellom offentleglovas generelle innsynsregler og
spesiallovgivningens regler om innsyn, herunder reglene i fregl. Kapit-
tel 10 Utlevering av opplysninger fra registeret, se Prop. 164 L
(2015-2016) punkt 5.5.
 
Se ellers "Rettleiar til offentleglova" om rett til innsyn i "saksdokumen-
ter, journalar og liknande register" etter offentleglova.
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Veiledningsplikt
Veiledningsplikten etter fvl. § 11 er en av de alminnelige saksbehand-
lingsregler i forvaltningsloven som er gjeldende på folkeregisterområdet.
Etter fvl. § 11 har alle forvaltningsorganer en alminnelig veiledningsplikt
på sitt forvaltningsområde. Dette innebærer at partene i saker om
enkeltvedtak skal veiledes, men også den som spør etter konkrete opp-
lysninger i andre tilfeller, har krav på å bli veiledet.
 
I flyttesaker kan manglende signatur eller legitimasjon på flyttemelding
gi folkeregistermyndigheten grunn til å gi den som endrer bosted veiled-
ning. Dersom nødvendig signatur mangler, skal vedkommende tilskrives
og underrettes om at meldingen er ugyldig og ikke kan behandles. Til-
svarende dersom påkrevet legitimasjonsdokument mangler, skal ved-
kommende tilskrives og underrettes om at meldingen ikke kan behand-
les.
 
Veiledningsplikten er også særlig viktig i andre saker enn saker om
enkeltvedtak på folkeregisterområdet, i og med folkeregistrering ligger i
et skjæringspunkt mellom flere myndighetsområder. Dette gjelder for
eksempel retting av opplysning hvor folkeregistermyndigheten kun er
registreringsmyndighet og personer har behov for å bli veiledet videre til
rette myndighet. Dette kan være aktuelt i saker om endring i registre-
ringsgrunnlag mottatt fra annen myndighet. Den enkelte ansvarlige
myndighet som gir en melding til folkeregistermyndigheten for registre-
ring i Folkeregisteret har veiledningsplikten for det rettsområde forhol-
det som meldes inn angår. For eksempel er adopsjon en av oppgavene
som Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvar for, som en
del av det statlige barne- og familievernet. Se Nærmere om grensen for
enkeltvedtak nedenfor, samt reglene om retting i fregl. § 9-2. Retting av
feil i registeret.
 
Forvaltningsorganet har selv plikt til av eget tiltak å vurdere partenes
behov for veiledning. At folkeregistermyndigheten skal veilede publikum
betyr imidlertid ikke at folkeregistermyndigheten gir bindende forhånds-
uttalelser i enkeltsaker. Det er ikke en del av veiledningsplikten å gi råd
til publikum om hvordan man skal innrette seg for å oppnå rettigheter
eller unngå plikter. I henhold til fregl. § 6-1. Flyttemelding foreligger det
plikt til å melde flytting når man skifter bosted. Det følger da av veiled-
ningsplikten at folkeregistermyndigheten, i tillegg til veiledning om de
aktuelle bostedsregler, må underrette vedkommende om meldeplikten.
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Vedtak

Generelt
Det følger av fvl. § 2 første ledd bokstav a at et vedtak er en avgjørelse
som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som generelt eller
konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer
(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter). Begrepet vedtak er
en fellesbetegnelse for enkeltvedtak og forskrifter. Vilkårene i fvl. § 2
første ledd bokstav a er kumulative, dvs. at alle må være oppfylt for at
det skal være et vedtak. Reglene gjelder så vel manuelle som automati-
serte vedtak.
 
Et enkeltvedtak er ifølge fvl. § 2 første ledd bokstav b et vedtak som gjel-
der rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Forskrift
er ifølge fvl. § 2 bokstav c et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter
til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Begrepet
enkeltvedtak er av avgjørende betydning for avgrensningen av loven,
idet forvaltningsloven kap. IV - VI har regler som bare gjelder for
enkeltvedtak, jf. fvl. § 3, og som ikke kommer til anvendelse for andre
typer vedtak.
 
Det vil si at fvl. kapittel IV om saksforberedelse, kapittel V om vedtaket
og kapittel VI om klage og omgjøring bare får anvendelse i saker som
gjelder enkeltvedtak. Disse tre kapitlene inneholder de viktigste reglene
med rettssikkerhetsgarantier for private parter under behandlingen av
en forvaltningssak. Dette gjelder f.eks. reglene om utrednings- og infor-
masjonsplikt, forhåndsvarsel, partsoffentlighet, begrunnelse for enkelt-
vedtak og klage.
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Nærmere om grensen for enkeltvedtak
Grensen mot prosessledende avgjørelser og rene registreringer
I tillegg til vedtak treffer folkeregistermyndigheten også prosessledende
beslutninger og gjør rene registreringer i Folkeregisteret som ikke defi-
neres som enkeltvedtak etter fvl. § 2. De prosessledende beslutninger
har bare betydning for selve saksbehandlingen, men avslutter ikke
saken.
 
Slike beslutninger gir ikke klageadgang da de ikke anses å være et
enkeltvedtak, herunder er ikke bestemmende for rettigheter eller plikter
etter fvl. § 2 første ledd bokstav a jf. bokstav b.
 
Dersom det oppstår spørsmål om retting av opplysninger i Folkeregis-
teret, se nærmere om adgangen til retting i fregl. Kapittel 9 Saksbehand-
lingsregler jf. fregl. § 9-2. Retting av feil i registeret.
 
Utgangspunktet er at registrering av opplysninger i Folkeregisteret, der
folkeregistermyndigheten ikke har vedtakskompetansen, ikke i seg selv
er en rettsstiftende handling. Det er i slike tilfeller den underliggende
beslutningen truffet av et annet forvaltningsorgan som danner grunnla-
get for personens rettigheter og plikter, og det er derfor dette som må
søkes endret dersom en person krever å endre en registrering. Det vil si
at registreringene i Folkeregisteret i seg selv ikke er avgjørende for det
underliggende forholdet, se Prop. 164 L (2015-2016) punkt 12.1.
 
Adgangen folkeregistermyndigheten har til å fatte enkeltvedtak er på
områder der folkeregistermyndigheten er tillagt avgjørelsesmyndighet.
 
Eksempler på saker der folkeregistermyndigheten har adgang til å fatte
enkeltvedtak:
- registrering av bosted ved manglende melding om flytting, jf. fregfor-

skr. § 6-5-3. Manglede melding om flytting
- registrering av eller avslag på melding om flytting gitt iht. fregl. §§ 6-1

til 6-3 (se Kapittel 6 Den enkeltes meldeplikt til Folkeregisteret), jf.
fregl. Kapittel 4 Hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge og
Kapittel 5 Bosted

- utlevering av opplysninger etter fregl. Kapittel 10 Utlevering av opp-
lysninger fra registeret

- tap av rett til å få utlevert opplysninger, jf. fregl. § 12-2. Tap av rett til
å få utlevert opplysninger

- førstegangsregistrering av navn for barn, jf. navnel. § 2, jf. § 11
- registreringer/avslag på navneendring, jf. navnel. § 11
- prøving i ekteskapssaker, jf. el. § 6
- kjenne et ekteskap ugyldig jf. el. § 16 første ledd
- saker om endring av fastsatt fødselsdato, jf. fregforskr. § 9-2-1 fjerde

ledd
- registrering av fødsel meldt av mor, jf. bl. § 1
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- ileggelse av overtredelsesgebyr etter fregl. Kapittel 12 Sanksjoner
- endring av juridisk kjønn, jf. lov om endring av juridisk kjønn § 5
- medmorskap i henhold til medmorskapsforskriften

Eksempler der folkeregistermyndigheten gjør rene registreringer f.eks.
basert på melding fra andre offentlige myndigheter og private avtaler, og
som av den grunn ikke anses som enkeltvedtak:
- fødselsmelding fra lege eller jordmor
- farskap
- sivilstand
- vergemål
- retting av feil etter fregl. § 9-2. Retting av feil i registeret
- dispensasjon fra kravene til dokumentasjon i fregforskr. kapittel 8, jf.

§ 8-4-21. Dispensasjon
- registrering av foreldreansvar
- dødsmeldinger
- registering av avtale om delt bosted (delt fast bosted) etter bl. § 36
- registrering av adopsjoner etter melding fra adopsjonsmyndigheten

eller utflytting etter melding fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på
grunn av utgått oppholdstillatelse

- utflytting til annet nordisk land
- registrering/sletting av postadresse
- tildeling av fødselsnummer til norske borgere i utlandet (skjer på bak-

grunn av melding fra passmyndighetene)

Nærmere om registrering av foreldreansvar
Registrering av foreldreansvar er et eksempel på saker hvor folkeregis-
termyndigheten er registermyndighet og ikke fatter enkeltvedtak. Det
vises til fvl. § 2 første ledd bokstav a som forutsetter at avgjørelsen må
treffes under utøving av offentlig myndighet. Det er avtaleinngåelsen og
ikke registreringen av avtalen som er det rettsstiftende faktum. Folkere-
gistermyndighetens oppgave i disse sakene er å kontrollere at avtalene er
korrekt utfylt, og be partene om å rette eventuelle mangler slik at avta-
len som registreres er gyldig. Det er foreldrene som avtaler foreldrean-
svar. Eventuelt treffer domstolen eller statsforvalteren avgjørelse om for-
eldreansvar. Folkeregistermyndigheten har kun et ansvar for å registrere
gyldige avtaler. Barneloven oppstiller vilkår for hvem som kan ha for-
eldreansvar. Se nærmere om dette i temakapittel Familie, Generelt og
Registrering.
 
Det fremgår av Ot.prp. 56 (1996-97) pkt. 5.5.4 fjerde avsnitt at det ikke
er registreringen av avtalen, men selve meldingen til folkeregistermyn-
digheten som skal være en gyldighetsbetingelse.
 
Gyldighetsvilkåret knytter seg her til innleveringen av meldingen om
avtalen. Ordlyden i bl. § 39 annet punktum sier at avtale om foreldrean-
svar som "ikkje er meldt" til folkeregistermyndigheten, ikke er gyldig.
Selve registreringen av avtalen vil derfor ikke utløse nye rettigheter eller
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plikter for dem som avtalen gjelder, så lenge avtalen er meldt inn.
Manglende registrering vil heller ikke medføre at avtalen er ugyldig.
 
Krav til forsvarlig saksbehandling og til å opptre i samsvar med god for-
valtningsskikk tilsier at avvisning av anmodning om å registrere en
avtale om foreldreansvar grunngis.

Rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet
Registrering av rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet er
saksforhold som er regulert i fregforskr. kapittel 8 (se Kapittel 8 Regis-
trering av opplysninger), der det blant annet er regler for godkjenning
av utenlandske attester samt andre dokumentasjonskrav. Avgjørelser om
slike forhold regnes ikke som enkeltvedtak, da uenigheten vil være knyt-
tet til at man reelt sett er uenig i forskriftsinnholdet, noe som ikke er
gjenstand for klagerett.

Dispensasjon fra kravene til dokumentasjon i fregforskr. kapittel 8
Skattedirektoratet kan etter fregforskr. § 8-4-21. Dispensasjon i enkelt-
tilfeller gi dispensasjon fra kravene til dokumentasjon som ellers følger
av reglene i fregforskr. kapittel 8 (se Kapittel 8 Registrering av opplys-
ninger). Slike dispensasjonsvurderinger utgjør ikke enkeltvedtak fordi
parten ikke har noe rettskrav på å få vurdert dispensasjon. Det er ikke
beslutning om å nekte dispensasjon, men selve registreringen og evt.
underliggende vedtak som er bestemmende for personens rettigheter.
Dispensasjon har normalt bare blitt gitt dersom norsk utenriksstasjon
har vurdert de fremlagte dokumenter eller er kjent med hva som faktisk
har funnet sted.

Vigsler
Avgjørelser om å kjenne et ekteskap ugyldig etter el. § 16 første ledd,
enten fordi vigsler mangler vigselsmyndighet (el. § 11) eller det ikke
foreligger gyldig prøvingsattest (el. § 14), regnes som enkeltvedtak.
 
For øvrig vil det å nekte å utstede prøvingsattest være et enkeltvedtak,
jf. el. § 10.
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Begrunnelsesplikten
Fvl. § 24 første ledd fastsetter som et utgangspunkt at enkeltvedtak skal
begrunnes, og at forvaltningsorganet på eget initiativ skal gi begrunnel-
sen samtidig med at vedtaket blir truffet. Etter fvl. § 24 annet ledd kan
man i andre saker enn klagesaker la være å gi samtidig begrunnelse der-
som en søknad innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil
være misfornøyd med vedtaket.
 
I enkelte sakstyper inngis det melding fra borger, som f.eks. i navnesa-
ker eller flyttesaker. Skattekontoret avgjør i førsteinstans om meldingen
skal godtas. Forvaltningsrettslig sidestilles slike meldinger med søkna-
der. Avgjørelsen mht. om meldingen skal registreres eller avslås er et
enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler må derfor følges. Ved god-
kjennelse av kurante meldinger er det ikke nødvendig å begrunne vedta-
ket, jf. fvl. § 24 annet ledd. Det kan i slike tilfeller gis en skriftlig under-
retning i form av en kvittering. Dette gjelder hovedsakelig fordi det her
ikke vil være grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedta-
ket.
 
For de mer kompliserte sakene, for eksempel i saker med flere parter
med motstridende interesser, typisk flyttemeldinger for barn der for-
eldre med felles foreldreansvar er bostedsregistrert på ulike adresser,
skal avgjørelsen begrunnes i tråd med fvl. § 24 første ledd og § 25.
Avslag på melding der folkeregistermyndigheten har adgang til å treffe
enkeltvedtak og vedtak om omgjøring etter fvl. § 35 skal alltid begrun-
nes samtidig som vedtaket treffes.
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Oppsettende virkning av klage
Definisjonen av oppsettende virkning i forvaltningsretten er at man ven-
ter med å iverksette et vedtak til klagefristen er utløpt, alternativt til en
klage over vedtaket er endelig avgjort.
 
En klage har imidlertid ikke automatisk oppsettende virkning. Derimot
kan underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ etter
fritt skjønn beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er
ute eller klagesaken er avgjort, jf. fvl. § 42.
 
Når et vedtak kan tenkes iverksatt til ugunst for parten før klagesaken er
avgjort, skal parten(e) orienteres om adgangen til å anmode om oppset-
tende virkning, jf. fvl. § 27 samtidig som vedkommende underrettes om
vedtaket.
 
I folkeregistreringssaker er det imidlertid fast forvaltningspraksis at man
ikke iverksetter et vedtak av eget tiltak der umiddelbar iverksettelse vil
være i strid med parten(e)s interesse(r), med andre ord at man må
regne med at vedtaket kan bli påklaget.
 
Derimot iverksettes vedtaket umiddelbart når folkeregistermyndigheten
registrerer en opplysning i Folkeregisteret på bakgrunn av melding fra
den enkelte. Bakgrunnen for at det ikke gis oppsettende virkning i slike
tilfeller, er at registreringen er basert på en persons melding eller
påstand, og at det i utgangspunktet ikke vil være grunn til å tro at det
foreligger uenighet rundt slik melding/påstand.
 
Det gis heller ikke oppsettende virkning når en flyttemelding er avslått,
da det her ikke er tale om noen iverksettelse.
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Omgjøring

Forvaltningsloven § 35
En som er misfornøyd med et enkeltvedtak har utover klageretten den
muligheten at vedkommende kan henvende seg til det organ som har
truffet vedtaket med anmodning om at det tar spørsmålet opp til ny vur-
dering. I motsetning til klage, står myndighetene fritt med hensyn til om
man vil ta avgjørelsen opp til ny overveielse. Men spørsmålet om å
omgjøre kan også komme opp uten at noen part ber om det, f.eks. ved
at myndighetene på eget initiativ tar saken opp til ny overveielse. Også
klageinstansen og andre overordnede organer har adgang til å omgjøre
underordnede organers vedtak. Et underordnet organ kan imidlertid
ikke omgjøre et overordnet organs avgjørelse.
 
Etter fvl. § 35 kan folkeregistermyndigheten av eget tiltak omgjøre sine
vedtak. Etter bestemmelsens første ledd kan et forvaltningsorgan
omgjøre sitt vedtak uten at det er påklaget, dersom
a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller

direkte tilgodeser, eller
b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og

vedtaket heller ikke er offentlig kunngjort, eller
c) vedtaket må anses ugyldig.

Omgjøring etter fvl. § 35 første ledd bokstav a og b benyttes i liten grad
i folkeregistersaker. Den sentrale bestemmelse er ugyldighet etter bok-
stav c. Omgjøring av ugyldige vedtak kan skje ubundet av frister.
 
Den begrensning i adgangen til å omgjøre et vedtak som følger av fvl.
§ 35 gjelder bare enkeltvedtak. Andre avgjørelser som et organ treffer,
står det fritt med hensyn til omgjøringsadgangen.
 
Selv om underretning eller kunngjøring har funnet sted, kan et vedtak
omgjøres når det er ugyldig, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav c. Følgende
vilkår må være oppfylt for å statuere ugyldighet:
 
1. Det må foreligge en ugyldighetsgrunn. De sentrale ugyldighetsgrun-
ner er
- at vedtaket er fattet på grunnlag av feil faktiske forhold
- at det foreligger feil i rettsanvendelsen eller lovforståelsen
- saksbehandlingsfeil

2. Den aktuelle ugyldighetsgrunn må ha innvirket på realitetsavgjørel-
sen.
 
Omgjøring av ugyldige vedtak kan skje ubundet av frister. Omgjøring
etter fvl. § 35 første ledd bokstav c vil ha tilbakevirkende kraft. I folkere-
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gistersaker innebærer dette at den registrering som er gjort i Folkeregis-
teret annulleres.
 
Selv om et vedtak er gyldig, og underretning om det er kommet frem,
kan det også omgjøres hvis endringen ikke er til skade for noen som
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser (fvl. § 35 første ledd bok-
stav a). Omgjøring som er til gunst for én, og ikke er til skade for andre,
vil alltid kunne foretas i medhold av denne bestemmelsen.
 
Det går frem av fvl. § 35 siste ledd at reglene i fvl. § 35 om omgjøring
suppleres bl.a. av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Det siktes her
til de reglene som har utviklet seg gjennom praksis.
 
Omgjøring etter fvl. § 35 siste ledd kan være aktuelt dersom det etter at
endelig vedtak er truffet, har fremkommet nye avgjørende opplysninger
i saken, men som ikke medfører at det opprinnelige vedtaket er ugyldig.
Man må her sondre mellom nye opplysninger som kan medføre omgjø-
ring, og nye opplysninger som tilsier at det har oppstått en ny sak.
 
De uskrevne reglene om omgjøring gir en viss adgang til omgjøring av
gyldige vedtak som det er gitt underretning om, selv om dette er til
skade for den som vedtaket angår. Avgjørelsen om hvorvidt man kan
omgjøre, vil først og fremst bero på en interesseavveining der hensynet
til parten og hvilken grad denne har innrette seg etter vedtaket, veiet
opp mot allmenne hensyn slik som hensynet til en korrekt føring av
Folkeregisteret. Et vesentlig moment i denne sammenheng er den gene-
relle målsetning at alle skal være korrekt registrert i henhold til fregl. og
fregforskr., og at dette samfunnsmessig er viktig da andre offentlige eta-
ter i mange tilfeller benytter opplysninger om folkeregistrerte bosted i
sin saksbehandling.
 
Omgjøring etter fvl. § 35 siste ledd får ikke tilbakevirkende kraft, men
vil gjelde fremover i tid fra vedtakstidspunktet. Når et enkeltvedtak
omgjøres, blir omgjøringen et nytt enkeltvedtak, og det medfører at fvl.
kapittel IV, V og VI i loven kommer til anvendelse.
 
Kommer forvaltningsorganet til at det ikke vil omgjøre, er ikke dette et
enkeltvedtak, og det kan da heller ikke påklages.
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Sivilstand

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap (el.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven (fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
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Generelt
En persons sivilstand kan registreres i Folkeregisteret, jf. fregl. § 3-1
første ledd Bokstav k) sivilstand. Bestemmelsen har utfyllende regler om
hvilke opplysninger som kan registreres. I henhold til fregl. og fregfor-
skr. Kapittel 7 Meldeplikt for offentlige myndigheter og virksomheter
har offentlige myndigheter meldeplikt når det gjelder separasjon, skils-
misse og oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap. Fregl. Kapit-
tel 8 Registrering av opplysninger har regler om dokumentasjonskrav
knyttet til sivilstandsendringer i utlandet.
 
Reglene om ekteskap reguleres av lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap
(el.).
 
I mange tilfeller vil dokumenter som dokumenterer en persons sivil-
stand være skrevet på et annet språk enn norsk. I slike tilfeller kan
skattekontoret kreve at vedkommende selv får oversatt dokumentet av
autorisert translatør. Disse utgiftene må vedkommende dekke selv, jf.
fregl. § 11-1 Annet ledd og fregforskr. § 8-4-19. Oversettelse. Overset-
telse kan være nødvendig dersom dokumenter er skrevet på et annet
språk enn engelsk, dansk, finsk, svensk eller islandsk.
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Inngåelse av ekteskap

Vigsel etter norsk rett
Med vigsel etter norsk rett menes ekteskap inngått etter reglene i ekte-
skapsloven, herunder vigsler ved norske utenriksstasjoner og i stor
utstrekning også vigsler ved norske sjømannskirker i utlandet. For vigs-
ler ved norske sjømannskirker legger folkeregistermyndigheten til grunn
at vigselen er gjennomført etter norsk rett dersom norske blanketter er
benyttet.
 
Vigsler etter norsk rett er nærmere omtalt i Barne- og familiedeparte-
mentets rundskriv 30/2021 "Ekteskapsloven del 1 Inngåelse og oppløs-
ning av ekteskap".
 
Når det gjelder vigsler utført av kommunale vigslere, se her.
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Vigsel etter utenlandsk rett
Generelt
Dette gjelder også vigsler ved fremmede staters ambassader i Oslo med
vigselsrett. Etter det som for tiden er kjent, har følgende lands ambassa-
der vigselsrett i Norge: Belgia, Bosnia-Hercegovina, Brasil, Bulgaria,
Egypt, Estland, Filippinene, Finland, Frankrike, Iran, Kina, Litauen,
Marokko, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Serbia, Slovakia, Spa-
nia, Tsjekkia og Tyrkia. Det samme gjelder Islandske menigheten og
Den finske kirken, Oslo.
 
Generelt er det ikke et krav at norsk ekteskapsattest er utstedt i forbin-
delse med vigselen.
 
Krav til dokumentasjon fremgår av fregforskr. B. Registrering av vigsel
inngått etter utenlandsk rett - §§ 8-4-10 – 8-4-12.
 
Når det gjelder dokumentasjon fra utenlandske statsborgere som ikke er
fast bosatt i Norge, herunder krav om apostille eller legalisering, se
rundskriv Q-18/2020.

Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet
El. § 18 a inneholder særlige regler om anerkjennelse av ekteskap inn-
gått i utlandet.

El. § 18 a. Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet
Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes her i

riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet. En
regulert samlivsform i utlandet som i hovedsak har samme
rettsvirkninger som ekteskap i inngåelseslandet, anerkjennes
som et ekteskap her i landet, når begge parter skriftlig har
samtykket til dette. Departementet kan ved forskrift gi nær-
mere regler om i hvilke tilfeller en regulert samlivsform i
utlandet vurderes å ha samme rettsvirkninger som ekteskap i
inngåelseslandet. Et ekteskap anerkjennes likevel ikke dersom
dette åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre
public).

Et ekteskap som er inngått i utlandet, anerkjennes ikke her i
riket dersom minst en av partene var norsk statsborger eller
fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og:
a) ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede

under vigselen,
b) en av partene var under 18 år, eller
c) en av partene allerede var gift.
Etter begjæring fra begge parter kan ekteskapet likevel aner-
kjennes dersom sterke grunner taler for det. Departementet
fastsetter hvilke fylkesmenn som skal behandle slike begjærin-
ger
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Etter første ledd anerkjennes et ekteskap som er inngått i utlandet her i
riket dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselslandet.
 
Etter andre ledd anerkjennes derimot ikke et ekteskap som er inngått i
utlandet her i riket, dersom minst en av partene var norsk statsborger
eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og:
a) ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen,
b) en av partene var under 18 år, eller
c) en av partene allerede var gift

 
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har myndighet til å
gi etterfølgende godkjennelse etter bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder
kun for tilfeller der en av partene på vigselstidspunktet var norsk stats-
borger eller fast bosatt i Norge. Den gjelder kun ekteskap inngått etter
lovendringens ikrafttredelse 1. juni 2007. Dersom vilkårene etter
bestemmelsen ikke er oppfylt, henvises saken ikke til Barne-, ungdoms-
og familiedirektoratet for anerkjennelse.
 
I tilfeller hvor ekteskapet ble inngått før 1. juni 2007 og/eller partene
manglet tilknytning til Norge, vil det være el. § 18 a første ledd som
kommer til anvendelse. Dette innebærer at dersom ekteskapet er gyldig
inngått i utlandet, anerkjennes det også i Norge. Unntaket er hvis ekte-
skapet ”åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre pub-
lic)".

Mindreåriges vigsel i utlandet
Et ekteskap anerkjennes ikke dersom dette strider mot våre grunnleg-
gende retts- og verdinormer, såkalt ordre public. Se nærmere om ordre
public i Barne- og familiedepartementets rundskriv 30/2021 "Ekteskaps-
loven del 1 Inngåelse og oppløsning av ekteskap" under el. § 18a.
 
Mindreåriges vigsel i utlandet og stedfortrederekteskap inngått etter
1. juni 2007 anerkjennes ikke i Norge dersom minst en av partene var
norsk statsborger eller fast bosatt i Norge, jf. el. § 18a annet ledd. Mot-
tas vigselsattest i slike tilfeller, skal registermyndigheten underrette par-
tene om at ekteskapet ikke anerkjennes i Norge og derfor ikke kan regis-
treres. I underretningen skal det også opplyses at statsforvalter etter el.
§ 18a siste ledd kan dispensere fra bestemmelsen i annet ledd dersom
sterke grunner taler for det.

Partnerskap i utlandet
Partnerskap inngått i utlandet kan bare registreres dersom det er inngått
i en stat som har partnerskapslovgivning tilsvarende den som tidligere
gjaldt i Norge (partnerskapsloven av 30. april 1993). For partnerskap
inngått i annen nordisk stat, godtas partnerskapsattest. For øvrige sta-
ter, unntatt gruppe 2-stater (se fregforskr. § 8-4-2. Gruppering av stater
for registrering av faktiske og rettslige forhold som har funnet sted i
utlandet), godtas partnerskapsattest dersom dokumentet er verifisert av
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norsk utenriksstasjon eller er påført apostille eller er legalisert, se Barne-
og familiedepartementets rundskriv 30/2021 "Ekteskapsloven del 1 Inn-
gåelse og oppløsning av ekteskap".

Vigsler for norske statsborgere bosatt i utlandet og utvandrede
utenlandske statsborgere
Fra noen norske utenriksstasjoner mottar folkeregistermyndigheten mel-
ding om ekteskapsinngåelse for norske statsborgere bosatt i utlandet.
 
Skulle registermyndigheten få en vigselsmelding der ingen av partene
lenger er registrert bosatt, registreres meldingen, forutsatt at vilkårene i
fregforskr. kapittel 8 B. Registrering av vigsel inngått etter utenlandsk
rett - §§ 8-4-10 – 8-4-12 er oppfylt. Dersom vilkårene her ikke er opp-
fylt, skal meldingen returneres med henvisning til aktuell paragraf i freg-
forskr. kapittel 8 B. Saken skal bare til Skattedirektoratet der det kan
være aktuelt med dispensasjon etter fregforskr. § 8-4-21. Dispensasjon.
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Bigami
Ekteskap som inngås i strid med el. § 4 kan etter el. § 24 oppløses ved
dom. Det er statsforvalteren som reiser sak om oppløsning dersom
ingen av ektefellene selv gjør det. Adgangen til å kreve oppløsning faller
bort dersom det tidligere ekteskap alt er oppløst av andre grunner.

Sivilstand
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Separasjon

Generelt
Sivilstand "separert" kan registreres i Folkeregisteret jf. fregforskr.
§ 3-1-1 første ledd bokstav k. Se Bokstav k) sivilstand. Med separasjon
menes i denne sammenheng separasjon gitt ved bevilling eller dom, jf.
el. § 20. En separasjon kan gis ved bevilling av statsforvalteren eller ved
dom avsagt av en domstol. Det er den myndighet som har truffet avgjø-
relsen som sender melding om separasjonen til folkeregistermyndighe-
ten når avgjørelsen er endelig (ikke kan påankes), jf. fregforskr. § 7-1-1
første ledd Bokstav c.
 
Krav til dokumentasjon av utenlandsk separasjon fremgår av fregforskr.
kapittel 8 C. Registrering av separasjon/skilsmisse oppnådd utenfor
Norge - §§ 8-4-13 – 8-4-15.
 
Etter el. §§ 22 og 23 kan skilsmisse gis etter begjæring av en av ektefel-
lene, når samlivet mellom ektefellene har vært brutt i to år, og samlivet
ikke senere er gjenopptatt (såkalt faktisk separasjon). Denne separa-
sjonsformen får ikke folkeregistermyndigheten melding om, og det skal
heller ikke gjøres merknad om den i Folkeregisteret.

Sivilstand
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Opphør av separasjon
Separasjonen opphører enten ved etterfølgende skilsmisse eller ved at
ektefellene/partnerne betrakter separasjonen som opphørt, eventuelt ved
melding fra statsforvalteren om at separasjonen er uten rettsvirkning
(opphør).
 
Opphører separasjonen ved at ektefellene/partnerne betrakter separasjo-
nen som opphørt, vil ikke registermyndigheten få melding om dette fra
noen offentlig myndighet. Ektefellene/partnerne er heller ikke pålagt
meldeplikt.
 
På den annen side må man være oppmerksom på at ekteskapsloven ikke
er til hinder for at man kan leve adskilt resten av livet, uten å bli lovfor-
melig skilt, hvilket naturligvis medfører at registreringen av separasjonen
må beholdes.
 
For at sivilstand skal kunne endres fra separert til gift, kreves det at
begge partene gir skriftlig bekreftelse på at separasjon er opphørt. Det er
derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for endring av sivilstand at det forelig-
ger en flyttemelding som viser at de separerte har flyttet sammen igjen
eller at registermyndigheten har fått kjennskap til at de har flyttet sam-
men igjen. Det samme gjelder når de i skattemeldingen oppgir å være
gift. Det må kreves en erklæring fra begge parter.
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Skilsmisse og oppløsning av
ekteskap

Generelt
Fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav d har regler for melding av skils-
misse.
 
Skilsmisse etter norsk rett kan foregå på to måter, enten ved bevilling fra
statsforvalteren etter forutgående separasjon (separasjonstiden er ett år)
eller ved skilsmissedom uten forutgående separasjon. I begge disse tilfel-
lene skal den myndigheten som har truffet avgjørelsen sende melding til
folkeregistermyndigheten om skilsmissen når avgjørelsen er endelig, jf.
fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav d.
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Skilsmisse i utlandet
Det følger av § 4 i lov av 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av uten-
landske skilsmisser og separasjoner at statsforvalteren kan avgjøre om en
utenlandsk skilsmisse eller separasjon gjelder her i riket. Anerkjennelses-
spørsmålet kan også avgjøres av domstolene etter reglene i ekteskapslo-
ven kapittel 5.
 
Avgjørelse om skilsmisse eller separasjon som er gitt i annet nordisk
land godtas i henhold til den nordiske familierettskonvensjon av
6. februar 1931. Konvensjonen gjelder der begge ektefeller er statsbor-
gere i et nordisk land og de ved saksanlegget har tilknytning til minst to
nordiske land. Som følge av det gjelder ikke konvensjonen når
- to norske ektefeller har bosted i Norge
- en eller begge ektefeller er bosatt i en stat utenfor Norden
- en eller begge ektefeller ikke er statsborger(e) i et nordisk land

For øvrig vises det til fregforskr. kapittel 8 C. Registrering av separasjon/
skilsmisse oppnådd utenfor Norge - §§ 8-4-13 – 8-4-15. Dersom vilkå-
rene her ikke er oppfylt, skal meldingen returneres med henvisning til
aktuell paragraf i fregforskr. kapittel 8 C. Registrering av separasjon/
skilsmisse oppnådd utenfor Norge - §§ 8-4-13 – 8-4-15.

Sivilstand
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Oppløsning av ekteskap
Et oppløst ekteskap er ikke ugyldig.
 
De forhold som gjør at et ekteskap kan oppløses (uten forutgående
separasjon), fremkommer av el. § 24. Oppløsningen av et ekteskap skjer
ved dom, og den domstol som har truffet avgjørelsen skal sende mel-
ding til folkeregistermyndigheten om oppløsningen når denne er ende-
lig.
 
Meldeplikten påligger statsforvalteren eller domstolen, jf. fregforskr.
§ 7-1-1 første ledd Bokstav d.

Sivilstand
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Spesielt om sivilstand for
innvandrere fra ikke-nordiske
land

Generelt
Ved førstegangsinnvandring gjelder det som hovedregel et prinsipp om
at sivilstand registreres på grunnlag av påstand, dvs. deklarasjon ved
flyttemelding.
 
En forutsetning for at sivilstand registreres på bakgrunn av påstand/
deklarasjon, er at den ikke strider mot våre grunnleggende retts- og
verdinormer, såkalt ordre public. Se nærmere om ordre public i Barne-
ungdoms og familiedirektoratets rundskriv nr. 30/2021 under § 18a.
Eksempel på ekteskap som vil stride med ordre public, er ekteskap inn-
gått mellom parter hvor en eller begge på vigselstidspunktet hadde en
lav alder.

Sivilstand
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Endring av sivilstand for innvandrere fra
ikke-nordiske land
Hovedregel for endring av sivilstand for innvandrere fra ikke-nordiske
land reguleres av fregforskr. kapittel 8 B. Registrering av vigsel inngått
etter utenlandsk rett - §§ 8-4-10 – 8-4-12, C. Registrering av separasjon/
skilsmisse oppnådd utenfor Norge - §§ 8-4-13 – 8-4-15 og D. Registre-
ring av dødsfall som har skjedd utenfor Norge - §§ 8-4-16 – 8-4-18. Når
utlendingsmyndighetene har fattet vedtak om familiegjenforening, og
herboende har innvandret som gift, skal folkeregistermyndigheten legge
utlendingsmyndighetens vedtak til grunn når ektefellen innvandrer, dvs.
registrere personene som gift med hverandre.
 
Kjennelse etter el. § 7 e annet ledd gir ikke grunnlag for å endre sivil-
stand. Slik kjennelse brukes kun ved vurderingen av om det skal utste-
des ny prøvingsattest.
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Retting av sivilstand for innvandrere fra
ikke-nordiske land
Retting av feil registrert sivilstand følger reglene i fregl. § 9-2. Retting av
feil i registeret. Et sentralt eksempel her er at vedkommende har dekla-
rert sivilstand gift ved innflytting, og så senere fremsetter påstand om
aldri å ha vært gift fordi vedkommende trodde samboerskap og ekteskap
var det samme. En slik påstand må vurderes etter de bevisvurderings-
regler som gjelder ved skifte av forklaring. Dette innebærer at vedkom-
mende må godtgjøre at den nye forklaring er mer troverdig enn den
opprinnelige. Se også om dette i fregl. § 9-2.
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Statsborgerskap

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L10.06.2005 nr. 51 Lov om statsborgerskap (statsbrl.)
- L08.12.1950 nr. 3 Lov om norsk riksborgarrett (riksbl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven (fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)
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Generelt
En persons statsborgerskap kan registreres i Folkeregisteret, jf. fregl.
§ 3-1 første ledd Bokstav h) statsborgerskap. Videre har offentlige myn-
digheter meldeplikt om endring av statsborgerskap til folkeregistermyn-
digheten, jf. fregl. § 7-1. Offentlige myndigheters og virksomheters
meldeplikt og fregforskr. § 7-1-1. Meldeplikt for faktiske og rettslige for-
hold som finner sted i Norge. Det er også andre bestemmelser i folke-
registerloven hvor statsborgerskap kan ha betydning.
 
Regler om statsborgerskap finnes i lov av 10. juni 2005 nr. 51 om norsk
statsborgerskap (statsbrl.).
 
Statsborgerskap har først og fremst internrettslig betydning ved at det
gir en person en del rettigheter og plikter. Viktigst er den ulovfestede
retten til å oppholde seg i riket; en norsk statsborger kan verken utvises
eller avvises fra Norge. Personens norske statsborgerskap kan heller ikke
fradømmes som straff. For å ha rett til norsk pass, må den som søker
om pass være norsk statsborger.
 
Når det gjelder pliktene for norske statsborgere, er den viktigste plikten
til å delta i forsvaret av landet, jf. Grunnloven § 119.
 
Når man skal avgjøre hvem som skal være statsborger i et land er det tre
prinsipper som kan legges til grunn. Etter territorialprinsippet vil et barn
automatisk bli statsborger i det land hvor det er født. Domisilprinsippet
går ut på at en person er statsborger i det land hvor han har sin faste
bopel. Nedstamningsprinsippet medfører at foreldrenes statsborgerskap
er avgjørende for barnets statsborgerskap, det vil si at et barn ved fødse-
len får det statsborgerskap som en av foreldrene har uansett hvilket land
barnet blir født i.
 
Nedstamningsprinsippet er det prinsipale i norsk rett, men blir supplert
og modifisert av domisil- og territorialprinsippet. Det er begrunnet ut
fra hensynet til at en person skal kunne være statsborger i det landet
som vedkommende føler seg sterkest knyttet til. Disse prinsippene er
lagt til grunn både i statsborgerlovens regler om erverv og tap av stats-
borgerskap.
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Erverv av statsborgerskap

Fødsel
Hovedregelen om hvem som er norsk statsborger står i statsbrl. § 4 og
bygger på ovennevnte nedstamningsprinsipp. Barn erverver norsk stats-
borgerskap ved fødselen dersom enten moren eller faren er norsk stats-
borger, uansett hvor fødselen finner sted. Det er reglene i barnelova
som avgjør spørsmålet om hvem som er mor og hvem som er far eller
medmor til barnet, og dermed hvem som får norsk statsborgerskap ved
fødsel.
 
Den løsning som er valgt i statsbrl. § 4 når bare en av foreldrene er
norsk, innebærer at barn ofte kan få dobbelt statsborgerskap, samtidig
som statsløshet unngås.
 
I statsbrl. § 4 første ledd annet punktum er det en bestemmelse som
regulerer det tilfelle hvor faren er død, men var norsk borger da han
døde. På samme måte som om faren hadde vært i live (første punktum),
får også barnet i dette tilfellet norsk statsborgerskap.
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Født av surrogatmor i utlandet
Barn født av surrogatmor i utlandet etter 1. september 2006 får norsk
statsborgerskap dersom far er norsk statsborger, evt. at barnet blir norsk
ved adopsjon av norsk mor. Ervervet av norsk statsborgerskap skjer
automatisk ved farskapsfastsettelsen etter reglene i barnelova.
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Adopsjon
Det følger av statsbrl. § 5 at barn under 18 år som blir adoptert av norsk
statsborger, automatisk får norsk statsborgerskap dersom adopsjonsbe-
villing er gitt av norsk myndighet i medhold av adopsjonsloven. Det
samme gjelder ved utenlandsk adopsjon som i medhold av adopsjonslo-
ven skal gjelde i Norge. Barne-, ungdoms-, og familieetaten skal iht.
fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav a sende melding om adopsjon til
folkeregistermyndigheten.
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Krav på statsborgerskap ved melding
eller søknad
Statsborgere av et annet nordisk land har iht. statsbrl. §§ 20 – 22 på
visse vilkår krav på statsborgerskap ved melding. Slike saker, samt søk-
nader om statsborgerskap iht. statsbrl. §§ 7-19 behandles av statsborger-
myndighetene, som sender melding om ervervet til folkeregistermyndig-
heten, jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav f.
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Tap av statsborgerskap

Tap ved fravær fra riket
En norsk statsborger født i utlandet kan tape sitt norske statsborgerskap
dersom vedkommende har vokst opp utenlands. Tapsregelen i statsbrl.
§ 24 rammer barn som erverver norsk statsborgerskap ved fødselen, og
som vokser opp i utlandet uten tilstrekkelig tilknytning til Norge.
 
Statsborgerskapet tapes ved fylte 22 år, med mindre vedkommende
innen den tid har bodd i Norge i til sammen to år eller i til sammen syv
år i Norge og andre nordiske land.
 
For å unngå tap kan vedkommende innen fylte 22 år søke Utlendingsdi-
rektoratet om bibehold. For bibehold etter søknad kreves det at ved-
kommende har "tilstrekkelig tilknytning til Norge".
 
For øvrig vil vurderingen her bero på gjeldende statsborgerlovgivning på
det tidspunkt personen fylte 22 år.
 
Tap etter statsbrl. § 24 inntrer likevel ikke dersom det ville medført at
personen ble statsløs.
 
Ved innvilget bibehold etter søknad sender statsborgermyndighetene
melding til folkeregistermyndigheten, jf. fregforskr. § 7-1-1. Meldeplikt
for faktiske og rettslige forhold som finner sted i Norge.
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Tap ved løsning
På samme måte som statsborgerskap kan erverves ved søknad, kan det
opphøre ved søknad om løsning, jf. statsbrl. § 25. En norsk statsborger
kan ikke uten videre gi opp sitt norske statsborgerskap, men er først
lovens betingelser oppfylt, har vedkommende etter søknad krav på å bli
løst fra statsborgerskapet. For den som er bosatt i utlandet, er det til-
strekkelig å godtgjøre at vedkommende har utenlandsk statsborgerskap.
Er vedkommende bosatt i Norge, kreves det i tillegg at det vil være uri-
melig å nekte løsning.
 
Uavhengig av bosted er det ikke adgang til løsning dersom vedkom-
mende blir statsløs. Imidlertid kan løsning i slike tilfeller innvilges der-
som vedkommende bor i utlandet og løsning er nødvendig for å kunne
erverve annet statsborgerskap. Vilkåret for løsning er da at han innen en
viss frist blir statsborger i et annet land. Er ikke annet statsborgerskap
ervervet innen fristens utløp, anses vedkommende fortsatt som norsk
statsborger.
 
Ved innvilget søknad om opphør av statsborgerskap sender statsborger-
myndigheten melding til folkeregistermyndigheten, jf. fregforskr. § 7-1-1
første ledd Bokstav f.
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Erverv av utenlandsk statsborgerskap -
dobbelt statsborgerskap
Tidligere hadde statsbrl. i § 23 et generelt prinsipp om at den som ved
søknad eller uttrykkelig samtykke fikk innvilget utenlandsk statsborger-
skap, automatisk tapte sitt norske statsborgerskap. Denne bestemmelsen
ble opphevet med virkning fra 1.1.2020. Dette innebærer at norske
statsborgere som fra 1.1.2020 erverver utenlandsk statsborgerskap, får
dobbelt norsk og utenlandsk statsborgerskap. For dem som tapte norsk
statsborgerskap etter tidligere § 23, kan det norske statsborgerskapet
gjenerverves etter reglen i statsbrl. § 22a, se Gjenerverv av norsk stats-
borgerskap ved melding.
 
Dobbelt statsborgerskap kan også oppstå i andre tilfeller, f.eks. når en
person som blir norsk statsborger ved fødsel, jf. statsbrl. § 4, får uten-
landsk statsborgerskap ved fødselen fordi statsborgerlovgivningen i
fødestaten er basert på territorialprinsippet.
 
I Folkeregisteret kan det registreres ett eller flere utenlandske statsbor-
gerskap i tillegg til det norske.
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Tilbakekall
Statsbrl. § 26 har regler om tilbakekall av statsborgerskap dersom søke-
ren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold
av vesentlig betydning for vedtaket.
 
Etter statsbrl. § 26a kan den som har norsk og annet statsborgerskap og
har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser, ved dom
tape sitt norske statsborgerskap dersom vedkommende straffes etter
visse bestemmelser i straffeloven.
 
Melding om tilbakekallet sendes folkeregistermyndigheten, jf. fregfor-
skr. § 7-1-1 første ledd Bokstav f.
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Grunnlaget for statsborgerskapet endres
Dersom grunnlaget for erverv av statsborgerskap etter statsbrl. §§ 4 og 5
senere bortfaller ved erkjennelse eller avgjørelse, skal barnet anses for
aldri å ha vært norsk, med mindre barnet blir statsløst. Dette vil være
særlig aktuelt ved tilbakekall av mors eller fars statsborgerskap etter
statsbrl. § 26. Se Tilbakekall.
 
I statsbrl. § 6 annet ledd åpnes det for at barnet etter søknad likevel kan
få beholde norsk statsborgerskap, selv om grunnlaget for ervervet bort-
faller.
 
Ved innvilget søknad om å få beholde statsborgerskap sender statsbor-
germyndigheten melding til folkeregistermyndigheten, jf. fregforskr.
§ 7-1-1 første ledd Bokstav f.
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Gjenerverv av norsk
statsborgerskap ved melding
Reglene om gjenerverv av norsk statsborgerskap ved melding er regulert
i statsbrl. § 22a.
 
Det fremgår av § 22a første ledd at den som har tapt norsk statsborger-
skap ved erverv av annet statsborgerskap, dvs. etter tidligere § 23, eller
ved manglende løsning fra et annet statsborgerskap, ved melding har
rett til å bli norsk statsborger.
 
Etter § 22a annet ledd har meldere som etter å ha tapt norsk statsbor-
gerskap, er ilagt ubetinget fengselsstraff, forvaring eller en strafferettslig
særreaksjon, likevel ikke rett til norsk statsborgerskap etter § 22a første
ledd. Det samme gjelder meldere som er siktet eller tiltalt for et straff-
bart forhold som kan føre til ubetinget fengselsstraff, forvaring eller en
strafferettslig særreaksjon.
 
Videre følger det av § 22a fjerde ledd at melderen må sannsynliggjøre å
ha hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder før fylte 22 år.
Dette kravet gjelder ikke meldere som tidligere har ervervet norsk stats-
borgerskap ved søknad.
 
I fjerde ledd er det bestemmelse om at melderen ikke har rett til norsk
statsborgerskap etter første ledd dersom hensynet til grunnleggende
nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn taler mot dette.
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Vergemål

Rettskilder
- L09.12.2016 nr. 88 Lov om folkeregistrering (fregl.)
- L26.03.2010 nr. 9 Lov om vergemål (vgml.)
- L15.05.2008 nr. 35 Lov om utlendingers adgang til riket og deres

opphold her (utlendl.)
- F14.07.2017 nr. 1201 Forskrift til folkeregisterloven (fregforskr.)
- Prop. 164 L (2015-2016)
- Innst. 65 L (2016-2017)

 Folkeregisterhåndboken 349 



Generelt
Hvorvidt en person skal settes under vergemål avgjøres av statsforvalte-
ren eller av domstolen. Lov av 26. mars 2010 om vergemål § 20 (vgml.)
angir vilkårene for at en person over 18 år kan få opprettet vergemål.
 
Offentlig myndighets meldeplikt til folkeregistermyndigheten om verge-
mål reguleres av fregl. § 7-1. Offentlige myndigheters og virksomheters
meldeplikt jf. fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav h. I henhold til
fregl. § 3-1 første ledd Bokstav r) vergemål skal vergemål registreres i
Folkeregisteret. Fregforskr. § 3-1-1 bokstav r gir nærmere regler om hva
som kan registreres.
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Avgjørelse om vergemål
Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet og avgjør om en person
skal få opprettet vergemål uten fratagelse av den rettslige handleevne, jf.
vgml. § 55 første ledd, eller om slikt vergemål skal endres eller opphe-
ves, jf. vgml. § 63 første ledd. Statens sivilrettsforvaltning er klage-
instans.
 
Tingretten avgjør i første instans om en person skal få opprettet verge-
mål med fratagelse av den rettslige handleevnen jf. vgml. § 68 første
ledd, eller om et slikt vergemål skal oppheves, jf. vgml. § 75. Lagmanns-
retten er ankeinstans. I påvente av tingrettens behandling av spørsmålet
om fratakelse av rettslig handleevne, kan statsforvalteren fatte vedtak
om hel eller delvis midlertidig fratakelse av rettslig handleevne, jf. vgml.
§ 61 første ledd. I visse tilfeller kan også statsforvalteren bestemme at en
person som er fratatt den rettslige handleevne ved dom, ikke lenger skal
være under slikt vergemål, jf. vgml. § 63 annet ledd.
 
Tingretten kan overprøve administrative vedtak om vergemål etter
vgml. § 68 annet ledd, og vedtak om avslag på begjæring om opphevelse
av vergemål etter vgml. § 63 annet ledd.
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Melding om vergemål
I henhold til fregforskr. § 7-1-1 første ledd Bokstav h skal domstolen
eller statsforvalteren sende melding om oppnevning av verge til folkere-
gistermyndigheten. Meldeplikten er også regulert i vgml. § 25 tredje
ledd. Ved fratakelse av rettslig handleevne gjelder i vgml. § 77 første
ledd bokstav e jf. annet ledd.
 
I tilfeller hvor statsforvalterens vedtak om oppnevnelse av vergemål er
bragt inn for domstolen, skal domstolen sende melding om endelig
avgjørelse i tråd med vgml. § 25 tredje ledd, jf. § 68 andre ledd.
 
Melding om vergemål sendes elektronisk og registreres maskinelt i
Folkeregisteret. Meldingene inneholder følgende opplysninger:
- vergehavers navn
- vergehavers fødselsnummer/d-nummer
- vergens navn
- vergens fødselsnummer
- vergemålstype
- vergemålsomfang
- vedtakstype
- vedtaksdato
- embete
- saks-ID
- endringstype
- verge-ID

Vergemålstype er satt ut fra vergehavers alder og situasjon. I oversendel-
sen til folkeregistermyndigheten er vergemålstypen kategorisert som en av
følgene:
- voksen
- midlertidig for voksen
- mindreårig
- midlertidig for mindreårig
- enslig mindreårig asylsøker
- enslig mindreårig flyktning
- forvaltning utenfor vergemål
- stadfestet fremtidsfullmakt

Vergemålets omfang bestemmes av vedtaket om vergemål, og fremgår av
vergens fullmakter. Disse er nærmere beskrevet i vergemålsoppnevnelsen.
I oversendelsen til folkeregistermyndigheten er vergemålets omfang kate-
gorisert som ett av følgene:
- økonomiske interesser
- personlige interesser
- personlige og økonomiske interesser
- utlendingssaker, personlige og økonomiske interesser
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Se fregl. § 6-1 under Hvem kan melde flytting for person over 18 år som
har verge? for regler om vergens adgang til å melde flytting på vegne av
vergehaver.
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Nordiske borgere
Etter den nordiske familierettskonvensjon art. 20 skal det uten opphold
sendes underretning til departementet i den stat hvor vedkommende har
statsborgerrett, dersom en statsborger i en av de kontraherende statene
blir umyndiggjort (satt under vergemål med fratagelse av den rettslige
handleevne) i en av de andre statene, eller umyndiggjørelsen oppheves.
Justisdepartementet vil underrette folkeregistermyndigheten om dette.
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Fremtidsfullmakt
Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål og er nærmere regulert i
vgml. kapittel 10. Fremtidsfullmakten må ha trådt i kraft, jf. vgml.
§§ 83 og 78, og formkravene må være fulgt for at fremtidsfullmakten
skal være gyldig, jf. vgml. §§ 81 og 82. En fremtidsfullmakt kan stadfes-
tes av statsforvalteren etter vgml. § 84, men slik stadfestelse er ikke et
krav for at fullmakten skal kunne anses som gyldig. Fremtidsfullmaktens
omfang bestemmes av fullmakten.
 
Se fregl. § 6-1 under Hvem kan melde flytting for person over 18 år ved
fullmakt? om fullmektigens adgang til å melde flytting.

Vergemål

 Folkeregisterhåndboken 355 

https://lovdata.no/lov/2010-03-26-9/§78


Legalfullmakt
Legalfullmakt etter vgml. § 94 gir i visse tilfeller nærstående anledning
til å opptre på en annen persons vegne. Slik fullmakt gir imidlertid ikke
den nærstående rett til å representere vedkommende ovenfor forvaltnin-
gen, se Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) kap. 13 (til § 94).
 
Se fregl. § 6-1 under Hvem kan melde flytting for person over 18 år ved
fullmakt? om fullmektigens adgang til å melde flytting.
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Representantordningen
Enslige mindreårige asylsøkere er personer under 18 år som kommer til
Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker
beskyttelse (asyl). Statsforvalteren oppnevner representanter for
mindreårige som befinner seg i en slik situasjon, jf. utlendl. § 98 a og b.
 
Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og
ellers utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold til annen
lovgivning, jf. utlendl. § 98 d.
 
Dersom den mindreårige får opphold vil det istedenfor oppnevnes en
verge for vedkommende, jf. utlendl. § 98 g første ledd bokstav b).
 
Vergemålsloven med tilhørende forskrifter, og bestemmelser om verger i
annen lovgivning, gjelder så langt de passer, jf. utlendl. § 98 a tredje
ledd. Dette innebærer blant annet at Statens sivilrettsforvaltning er
overordnet statsforvalteren i saker som gjelder representantordningen,
jf. vgml. § 7.
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