
 
 

Respons 

Russland: Gebyr ved løsning fra russisk statsborgerskap 

 

• Hva koster det å løse seg fra russisk statsborgerskap? 

• Må det betales andre gebyrer i tillegg til selve løsningsgebyret? 

• Kreves det et særskilt gebyr for dokumentasjon på løsning? 

 

Ifølge hjemmesiden til den russiske ambassaden i Oslo (u.å.) er gebyret for å løse seg fra 
russisk statsborgerskap 520,- NOK (per 16. september 2015).  

Det fremgår i tillegg av ambassadens hjemmeside at for «andre» er gebyret for løsning 2730,- 
NOK (per 16. september 2015). Landinfo har henvendt seg til den russiske ambassaden og 
spurt hvem som faller inn under kategorien «andre». Ifølge ambassaden gjelder dette en 
forelder som er utenlandsk statsborger (det vil si ikke russisk statsborger), som ønsker å løse 
barn fra russisk statsborgerskap (e-post, april 2015).  

Ifølge representanter for den russiske ambassaden er det ingen andre gebyrer utover selve 
løsningsgebyret (møte, september 2015).  

Når søknaden om å løse seg fra statsborgerskap er ferdigbehandlet, leverer søkeren sitt 
russiske utenrikspass til konsulatet og får en skriftlig bekreftelse på at han ikke lenger er 
russisk statsborger. Denne bekreftelsen er en del av prosedyren og gis ut gratis (representant 
for den russiske ambassaden i Norge, e-post september 2015). 

 

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 har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
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 
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myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

Referanser 
 

Skriftlige kilder 

• Den russiske føderasjonens ambassade i Norge (u.å.). Tarifi i oplata [Priser og betaling]. Oslo: Den 
russiske føderasjonens ambassade i Norge. Tilgjengelig fra 
http://www.norway.mid.ru/ru/cons_tariff.html [lastet ned 9. september 2015] 

 

Muntlige kilder 

• Den russiske ambassaden i Norge. E-post 29. april 2015 og 9. september 2015. 

• Representanter for den russiske ambassaden i Norge. Møte 8. september 2015. 

 

 

© Landinfo 2015 

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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