Melding om flytting til og fra Svalbard
og endringer i opplysninger
1

Type flytting, oppholdets varighet og flyttedato
Til Svalbard

2

Fra Svalbard

Over 12 mnd.

Flyttedato

Vei

Husnr

Bokstav

Bolignummer

Postboks

Postnr

Poststed

Vei

Husnr

Bokstav

Bolignummer

Postboks

Postnr

Poststed

Personer som flytter
Fødselsdato
(dag, måned, år)

Navn (etternavn, fornavn og mellomnavn)

5

Over 6 mnd.

Tilflyttingsadresse
Kommune/land 1)

4

Oppholdets varighet:

Innen Svalbard

Fraflyttingsadresse
Kommune/land 1)

3

Svalbard skattekontor
Postboks 413, 9171 Longyearbyen
Tlf 79 02 36 70

Øvrige bosatte på adressen

Personnr.
(5 siffer)

Fødselsnummer

Kjønn
(M/K)

Sivilstand

6

Statsborgerskap

Legitimasjonskontroll
Pass

7

Underskrift

Førerkort

Nasjonalt ID-kort

Til bruk for skattekontoret

Melders underskrift
Dato

Arbeidsgiver/Studiested etter flytting

Telefon

e-post

Melding mottatt

Registerført

Forevist skattekontoret

Plikten til å melde flytting

Bolignummer

Alle som flytter plikter å gi melding til Svalbard skattekontor innen 8 dager etter at
flyttingen fant sted.

Hvis det er hus med flere leiligheter, skal bolignummer oppgis som en del av
bostedsadressen. I hus med flere leiligheter skal hver leilighet ha fått tildelt et
adressemerke hvor bolignummeret står. Dette adressemerket skal være festet i
dørkarmen. Bolignummeret består av fem tegn, en bokstav og fire siffer. Bokstaven
H star for hovedetasje, U for underetasje, K for kjelleretasje og L for loftsetasje. De
to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten ligger i og de to siste
tallene viser leilighetens nummer i etasjen.

Flyttemeldingen skal være underskrevet av den som har meldeplikt, eller av den
som den meldepliktige har gitt fullmakt. For personer under 18 år er det verge
eller nærmeste pårørende som er ansvarlig for at melding blir underskrevet og
sendt skattekontoret.
Det er straffbart dersom man unnlater å melde flytting. Det samme gjelder dersom
man gir uriktige opplysninger.
Utdrag av de viktigste bostedsreglene
•

En person skal registreres som bosatt på Svalbard når han eller hun har
tatt opphold på øygruppen og har til hensikt å oppholde seg her i minst 6
måneder.

•

En person skal melde flytting fra Svalbard når han eller hun har tatt opphold
utenfor øygruppen og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder.

•

Personer som er registrert bosatt på Svalbard skal melde fra når han eller hun
endrer sin adresse på Svalbard.

Klageadgang
Registreringen av flyttingen er et enkeltvedtak som kan påklages til
Skattedirektoratet. Klagen skal sendes via skattekontoret på Svalbard innen tre
uker.

Post 4 Personer som flytter
Alle som skal flytte til samme bolig, kan melde flytting på samme blankett.
Ektefeller, samboere og partnere kan da underskrive for hverandre, og foreldre for
sine mindreårige barn.
Etternavn, fornavn, eventuelt mellomnavn og fødselsnummer (evt. 11 sifret
D-nummer for personer uten norsk fødselsnummer) skal oppgis for alle. Hvis
fødselsnummer er ukjent, må fødselsdato fylles ut. For flytting til og innen Svalbard
skal i tillegg kjønn, sivilstand, statsborgerskap og arbeidsgiver/studiested på
Svalbard oppgis.
For sivilstand finnes følgende valg:
Ugift/Gift/Enke/Enkemann/Skilt/Separert/Registrert partner
5 Øvrige bosatte på adressen
Ved flytting til Svalbard/adresseendring, oppgi evt. familiemedlem som allerede bor
på adressen på Svalbard, evt. personer som du skal dele leilighet med.

Post 1 - Type flytting, oppholdets varighet og flyttedato

6 Legitimasjonskontroll

Kryss av for type flytting. Oppholdets varighet angis ved innflytting. Registrering i
befolkningsregisteret foretas når oppholdets varighet er over 6 mnd. Ved opphold
over 12 mnd. inntrer skatteplikt etter bosted, se egen informasjonsbrosjyre om
skatt.

Som en kontroll på at flytting er meldt av rett person, skal kopi av pass eller
tilsvarende legitimasjonsdokument legges ved, evt. forevises ved oppmøte. Kopi
av bankkort må ikke vedlegges da det inneholder opplysninger om konto- og
kontrollnummer.

Flyttedato må alltid oppgis. Hvis flyttedato er fram i tid, vil flyttingen ikke bli
registrert i befolkningsregisteret før den har funnet sted.
Post 2 og 3 - Fraflyttings-/tilflyttingsadresse
Skriv fraflyttings-/tilflyttingskommune hvis fraflyttings-/tilflyttingsland er Norge,
ellers skrives bare fraflyttings-/tilflyttingsland. Vei, husnr. og evt. bokstav må alltid
fylles ut.

