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Respons 

Kosovo: Utstedelse av biometriske pass ved ambassaden i 
Stockholm 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Er det mulig å få utstedt biometriske pass ved henvendelse til Kosovos ambassade i 
Stockholm?  

Søknad om biometriske pass  

Kosovos ambassade i Stockholm (telefonsamtale 13. mars 2013) har opplyst at søknad om 
biometriske pass kan fremmes ved ambassaden. Det kreves personlig fremmøte på 
ambassaden.1 Søkerne behøver ikke å hente passene. Passene vil bli tilsendt. For utstedelse til 
personer over 16 år som tidligere har hatt pass, vil saksbehandlingen kunne ta omkring en 
måned.  

Den nye praksisen med utstedelse av biometriske pass gjennom ambassaden i Stockholm, skal 
ha vært innført fra mars 2012.  

Akkreditering  

Søknad om pass må fremmes ved ambassaden i det landet søkeren bor, eventuelt ved 
akkreditert ambassade. Kosovos ambassadør i Stockholm er akkreditert til Norge. Borgere av 
Kosovo bosatt i Norge kan således få konsulære tjenester gjennom Kosovos ambassade i 
Stockholm, herunder utstedelse av biometriske pass.   

Krav til dokumentasjon  

Ambassadens hjemmeside (Kosovos ambassade u.å.a) gir på sine albanskspråklige sider 
informasjon om dokumentkrav og gebyrstørrelser.  

 
                                                 
1 Det må forhåndsavtales tidspunkt med ambassaden.  
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For personer over 16 år er følgende dokumenter påkrevd for å få utstedt pass:  

 kopi av gyldig ID-kort  

 tidligere utgått pass dersom søkeren har hatt dette  

 

For personer under 16 år er følgende dokumenter påkrevd:  

 fødselsattest  

 statsborgerskapsattest  

 dokumentasjon på foreldrenes identitet  

 dødsattest, dersom en av foreldrene er død 

 domstolsbeslutning om forelderett dersom foreldrene er skilt  

 dokumentasjon på bostedsregistrering i Kosovo  

Dersom søkeren som er over 16 år ikke er i besittelse av et ID-kort, kan det søkes om dette 
samtidig. Dette vil øke saksbehandlingstiden (Kosovos ambassade, telefonsamtale 13. mars 
2013).   

For barn født i Norge, må først fødselen registreres. Dette kan også skje gjennom ambassaden 
i Stockholm. For å få utstedt pass til barn født i Norge og som ikke er registrert, er det 
påkrevd med personlig oppmøte to ganger for å få utstedt pass. Denne prosessen kan ta tre til 
fire måneder (Kosovos ambassade, telefonsamtale 13. mars 2013).   

Gebyr  

Utstedelse av passene er avgiftsbelagt. Avgiften for barn under tre år er 60 euro, mens det 
koster 70 euro for barn mellom tre og atten år og 100 euro for alle over atten år (Kosovos 
ambassade u.å.b).   

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke-offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder 
som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.  
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde bakgrunnsinformasjon.    
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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Referanser 

Skriftlige kilder 

 [Republikken Kosovos ambassade i Stockholm] (u.å.a). Pasaporta të Republikës së 
Kosovës. Stockholm: Republikken Kosovos ambassade i Stockholm. Tilgjengelig fra 
http://www.ambasada-ks.net/se/?page=1,61 [lastet ned 13. mars 2013]  

 [Republikken Kosovos ambassade i Stockholm] (u.å.b). Taksat konsullore. 
Stockholm: Republikken Kosovos ambassade i Stockholm. Tilgjengelig fra 
http://www.ambasada-ks.net/se/?page=1,60 [lastet ned 13. mars 2013]  

 
 
Muntlige kilder 

 Republikken Kosovos ambassade i Stockholm, Sverige. Telefonsamtale 13. mars 2013     
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