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Forskrift om endring i utlendingsforskriften (gebyrendring)

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 1. april 2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers
adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 89, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og
omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

       I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
(utlendingsforskriften) skal § 17-10 første og annet ledd lyde:

       For behandling av søknad om oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse, betales et gebyr på
1 100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om oppholdstillatelse i forbindelse
med arbeid eller studier mv., jf. lovens § 23 – § 26, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse, betales et
gebyr på 3 000 kr, med unntak av søknad om eller fornyelse av oppholdstillatelse til studenter mv., jf. § 6-
19, forskere med egne midler, jf. § 6-20, og au pair, jf. § 6-25, hvor det betales et gebyr på 2 500 kr. Ved
søknad om eller fornyelse av gruppetillatelse, jf. § 6-7 og § 6-15, betales et gebyr på 3 000 kr pr.
arbeidstaker. Ved førstegangs søknad om oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i
lovens kapittel 6, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som er fremsatt etter at tillatelsen er utløpt,
betales et gebyr på 3 750 kr. Ved søknad om permanent oppholdstillatelse betales et gebyr på 1 900 kr.

       Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke



a) søknad som gjelder barn under 18 år,
b) søknad om beskyttelse eller fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget beskyttelse,
c) søknad som gjelder ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending tilknyttet diplomatiske

eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, når slikt unntak følger av Norges
folkerettslige forpliktelser. Unntaket gjelder også ektefelle eller samboer og forsørget barn av
utlending som er hjelpepersonale ved slik stasjon,

d) søknad som er fremsatt i henhold til § 8-3 og § 8-4 om oppholdstillatelse for utlendinger som antas å
være utsatt for menneskehandel,

e) søknad som gjelder oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter lovens § 53,
f) søknad om tillatelse til å ta arbeid under behandling av søknad om beskyttelse, jf. lovens § 94 og

forskriftens § 17-26,
g) søknad om tillatelse til utlending som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, jf. § 6-

31, eller
h) søknad om tillatelse til utlending som har vernet mot utsendelse etter lovens § 73 som eneste

oppholdsgrunnlag, jf. lovens § 74.

II

       Endringen trer i kraft 1. mai 2012.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.


