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(2004-2005)

Odelstingsbeslutning nr. 116

Jf. Innst. O. nr. 119 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 86 (2004-2005)

År 2005 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass  (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form  
av ansiktsfoto i pass m.m.)

I
I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass gjøres følgende

endringer:

§ 1 skal lyde: 
Rett til pass

Norsk statsborger har etter søknad rett til pass et-
ter regler gitt i eller i medhold av denne lov. 

Med unntak av § 8 gjelder loven ikke diplomat-
pass, spesialpass og tjenestepass utstedt etter regler
gitt i medhold av lov om utenrikstjenesten § 1. 

Kongen kan bestemme at § 6 annet ledd (innhen-
ting og lagring av biometrisk personinformasjon i
passet) og § 6 a (innsyn i og sletting av biometrisk
personinformasjon innhentet for personalisering av
passet og etterfølgende identitetskontroll) også skal
omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass ut-
stedt etter regler gitt i medhold av lov 3. mai 2002 nr.
13 om utenrikstjenesten, samt utlendingspass i med-
hold av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers ad-
gang til riket og deres opphold her, jf. § 19.

§ 6 skal lyde:
Passets innhold, gyldighetstid og oppbevaring

Pass skal bare inneholde opplysninger om en en-
kelt person. Departementet kan likevel gi forskrifter
om utstedelse av pass til organisert gruppe av reisen-
de med felles reiseleder (fellespass).

Til bruk for senere verifisering eller kontroll av
passinnehaverens identitet, kan det innhentes og lag-
res i passet biometrisk personinformasjon i form av

ansiktsfoto. Informasjonen lagres elektronisk eller
på annen måte i passet slik at hensynet til informasjo-
nens ekthet, integritet og konfidensialitet blir ivare-
tatt. 

Passet er gyldig ti år etter utstedelsesdagen. De-
partementet kan gi forskrifter om begrenset eller for-
lenget gyldighetstid. Passet gjelder for alle stater.
Gyldighetsområdet kan likevel begrenses for felles-
pass og i særlige tilfeller hvor vilkårene for passhind-
ring er til stede. 

Passinnehaveren må ikke endre passets utseende.
Det skal oppbevares på en betryggende måte. Der-
som det kommer bort, skal passinnehaveren straks gi
melding til passmyndigheten. 

Ny § 6 a skal lyde:
§ 6a. Rett til innsyn i og retting av biometrisk in-

formasjon om seg selv og sletting av biometrisk in-
formasjon innhentet for utstedelse av pass og til gjen-
nomføring av passkontroll (verifikasjon) mv. 

Vedkommende som passet er utstedt til har rett til
innsyn i personopplysningene som er innført i passet,
herunder den biometriske informasjonen, og kan kre-
ve uriktig informasjon rettet eller slettet.

Biometrisk personinformasjon som er innhentet
til bruk ved personalisering av passet, skal slettes så
snart passet er oversendt eller utlevert til passinne-
haver.

Biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto) kan
innhentes elektronisk av alle som passerer grense-
kontroll eller annet kontrollsted for kontroll av reise-
dokumenter. 
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Biometrisk personinformasjon innhentet i hen-
hold til tredje ledd skal slettes så snart som mulig et-
ter at vedkommendes identitet er verifisert mot gyldig
reisedokument, eller når vedkommendes identitet er
fastslått på annen måte.

II
Endringene trer i kraft straks.

.
Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen

president sekretær
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