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Kapittel 8. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske

samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund
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Oppholdstillatelse i medhold av lovens § 51, jf. § 58a.
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    § 174. Rett til oppholdstillatelse

    § 175. Oppholdstillatelse til arbeidstaker
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Tilbakekall av oppholdstillatelse, jf. lovens § 56 og § 58a.

    § 194. Tilbakekall

Kapittel 9. Forskrifter, ikrafttreden mv.

Forskjellige bestemmelser, jf. lovens § 59

    § 197a. Behandlingsgebyr

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

(utlendingsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 21. desember 1990 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til

riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 9a, § 10, § 11, § 12, § 14, § 17, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, §

25, § 26, § 37, § 37e, § 42, § 43, § 45, § 48, § 49, § 50, § 58a, § 58b og § 59 og forvaltningsloven § 24, § 27a og § 28. Fremmet av

Justis- og politidepartementet (nå Arbeidsdepartementet).

Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 28. april 2005 nr. 398, delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 761, delegeringsvedtak 15.

august 2006 nr. 979.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg V nr. 2 (Rfo (EØF) nr. 1612/68 og (EØF) nr. 312/76, direktiv 2004/38/EF), nr. 3
(direktiv 68/360/EØF) og nr. 4 (Kfo (EØF) nr. 1251/70, Rdir 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF,

75/35/EØF, 77/486/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 90/366/EØF).

Endringer: Endret ved forskrifter 27 mars 1992 nr. 202, 18 des 1992 nr. 1092, 18 des 1992 nr. 1173, 2 juni 1997 nr. 559, 9 des

1998 nr. 1387, 28 mai 1999 nr. 677, 30 aug 1999 nr. 998, 28 juli 1999 nr. 1041, 1 sep 1999 nr. 1045, 6 nov 1999 nr. 1149, 6 des

1999 nr. 1259, 7 mars 2000 nr. 261, 7 mars 2000 nr. 336, 13 juni 2000 nr. 575, 20 des 2000 nr. 1398, 8 mars 2001 nr. 339, 26

juni 2001 nr. 1055, 24 juli 2001 nr. 884, 25 sep 2001 nr. 1121, 18 sep 2000 nr. 1694, 11 des 2000 nr. 1695, 25 mars 2001 nr.

1177, 10 april 2001 nr. 1178, 31 des 2001 nr. 1617, 19 des 2001 nr. 1621, 24 juni 2002 nr. 742, 5 juli 2002 nr. 796, 19 sep 2002

nr. 1018, 9 jan 2003 nr. 24, 27 jan 2003 nr. 82, 3 april 2003 nr. 489, 3 juli 2003 nr. 926, 29 aug 2003 nr. 1088, 29 aug 2003 nr.

1152, 12 sep 2003 nr. 1237, 11 des 2003 nr. 1863, 8 feb 2004 nr. 580, 1 april 2004 nr. 642, 7 mai 2004 nr. 713, 11 mai 2004 nr.

752, 23 april 2004 nr. 798, 21 juni 2004 nr. 962, 16 juli 2004 nr. 1126, 17 sep 2004 nr. 1269, 2 juli 2004 nr. 1140, 29 nov 2004

nr. 1774, 10 jan 2005 nr. 118, 16 feb 2005 nr. 140, 18 mars 2005 nr. 241, 26 sep 2003 nr. 1933, 24 mai 2005 nr. 500, 24 mai

2005 nr. 501, 3 mai 2005 nr. 668, 1 juli 2005 nr. 799, 6 juli 2005 nr. 805, 4 aug 2005 nr. 918, 1 sept 2005 nr. 1038, 24 aug 2005

nr. 1063, 16 des 2005 nr. 1556, 4 jan 2006 nr. 8, 16 mars 2006 nr. 310, 20 mars 2006 nr. 325, 7 des 2001 nr. 1711, 6 mars 2003

nr. 1942, 1 juni 2006 nr. 571, 13 juni 2006 nr. 636, 30 juni 2006 nr. 790, 11 aug 2006 nr. 966, 30 aug 2006 nr. 1061, 3 aug 2006

nr. 1031, 2 okt 2006 nr. 1115, 12 des 2006 nr. 1400, 19 des 2006 nr. 1560, 16 feb 2007 nr. 178, 15 feb 2007 nr. 187, 16 mars

2007 nr. 356, 23 mai 2007 nr. 542, 24 mai 2007 nr. 544, 31 mai 2007 nr. 567, 30 april 2007 nr. 461, 11 juli 2007 nr. 891, 10 aug

2007 nr. 954, 28 juni 2007 nr. 945, 28 sep 2007 nr. 1096, 18 okt 2007 nr. 1165, 30 okt 2007 nr. 1221, 18 nov 2007 nr. 1314, 17

des 2007 nr. 1461, 2 nov 2007 nr. 1208 jf forskrift 3 jan 2008 nr. 1 (ikrafttr.), 30 okt 2007 nr. 1754, 29 nov 2007 nr. 1784, 25 jan

2008 nr. 88, 20 jan 2008 nr. 56, 26 feb 2008 nr. 194, 18 mars 2008 nr. 300, 28 mars 2008 nr. 384, 25 mars 2008 nr. 302, 25

april 2008 nr. 397, 15 mai 2008 nr. 464, 15 mai 2008 nr. 465, 3 juni 2008 nr. 540, 23 juni 2008 nr. 643, 9 juli 2008 nr. 800, 30

juni 2008 nr. 862, 22 okt 2008 nr. 1139, 2 feb 2009 nr. 164, 2 april 2009 nr. 394, 17 april 2009 nr. 427, 17 april 2009 nr. 428,

17 april 2009 nr. 429, 17 april 2009 nr. 430, 27 april 2009 nr. 483, 27 mai 2009 nr. 592, 24 juni 2009 nr. 837, 23 juni 2009 nr.

836, 18 juni 2009 nr. 814, 28 aug 2009 nr. 1141, 17 sep 2009 nr. 1197, 18 sep 2009 nr. 1201, 1 sep 2009 nr. 1206, 14 des 2009

nr. 1585, 14 des 2009 nr. 1585, 14 des 2009 nr. 1699.

Opphevet 1 jan 2010, jf. ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286, med unntak av § 172 første og siste ledd, § 173, § 174, § 175, § 190,
§ 191, § 192, § 193, § 194 og § 197a som gjelder fortsatt for forhold som er omfattet av utlendingsloven 1988 § 58a.

Se hele forskriften slik den lød da den ble opphevd: FOR-1990-12-21-1028
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Kapittel 8. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske

økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det

europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen)

0 Overskriften tilføyd ved forskrift 1 juli 2005 nr. 799 (i kraft 18 juli 2005).

Tillatelse til opphold, jf. lovens § 50 og § 58a.

0 Overskriften endret ved forskrift 7 mai 2004 nr. 713.

§ 172. Krav om oppholdstillatelse; unntak og meldeplikt

       Utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen med unntak av utlending som

nevnt i annet ledd, kan uten tillatelse reise inn i riket og ta opphold eller arbeid her i inntil tre måneder,

eller inntil seks måneder dersom utlendingen er arbeidssøkende, jf. lovens § 50 første ledd. Arbeidstaker

omfattet av lovens § 51 første ledd bokstav a som er borger av Bulgaria eller Romania har, etter at søknad

om oppholdstillatelse er innlevert til politi eller utenriksstasjon, rett til å oppholde seg i Norge som

arbeidstaker såfremt vilkårene for oppholdstillatelse i § 175 annet ledd er tilstede. Det forutsettes at

søknaden er fullstendig utfylt og at de nødvendige vedlegg følger med. Det samme gjelder dersom

arbeidstakeren har hatt lovlig opphold i riket som arbeidstaker i minst de tolv forutgående månedene.

Kravet om oppholdstillatelse gjelder selv om utlendingen som hovedregel returnerer til bopel på annen

EØS-stats område minst én gang i uken.

       ---

       Første gangs oppholdstillatelse kan søkes etter innreise, jf. loven § 50 fjerde ledd.

0 Endret ved forskrifter 2 juni 1997 nr. 559, 6 des 1999 nr. 1259 (i kraft 1 jan 2000), 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan

2001, tidligere § 158), 24 juni 2002 nr. 742 (i kraft 1 juli 2002, endringsforskriften opphevet og deretter gjeninnført ved

forskrift 24 mai 2005 nr. 500 pga delvis manglende hjemmel i 2002), 7 mai 2004 nr. 713, 10 aug 2007 nr. 954 (med

virkning fra 1 aug 2007), 18 nov 2007 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2008), 27 april 2009 nr. 483 (i kraft 1 mai 2009).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak av § 172 første og siste ledd som gjelder fortsatt
for forhold som er omfattet av utlendingsloven 1988 § 58a.

§ 173. Vedtaksmyndighet

       Vedtak om oppholdstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. lovens § 50 femte ledd.

       Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknader etter lovens § 51, jf. §

58a, § 52 og § 53.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 159), 7 mai 2004 nr. 713, 1 juli 2005 nr. 799 (i

kraft 18 juli 2005).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

Oppholdstillatelse i medhold av lovens § 51, jf. § 58a.

0 Overskriften endret ved forskrift 7 mai 2004 nr. 713.

§ 174. Rett til oppholdstillatelse

       Utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen med unntak av utlending som

nevnt i § 172 annet ledd, har etter søknad rett til oppholdstillatelse når det reisedokument søkeren er
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innreist på legges frem og søkeren fyller vilkårene fastsatt i § 175, § 176, § 177 eller § 178, med mindre

det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til riket, opphold eller arbeid

i medhold av andre regler i loven, jf. lovens § 51 tredje ledd.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 160), 24 juni 2002 nr. 742 (i kraft 1 juli 2002,

endringsforskriften opphevet og deretter gjeninnført ved forskrift 24 mai 2005 nr. 500 pga delvis manglende hjemmel i

2002).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

§ 175. Oppholdstillatelse til arbeidstaker

       Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter lovens § 51 første ledd bokstav a at søkeren legger frem

bekreftelse fra arbeidsgiver på ansettelse som normalt skal tilsvare minst halv stilling i vedkommende

yrke. Dersom det ikke dreier seg om heltidsarbeid, må søkeren godtgjøre at arbeidsforholdet er reelt og av

et visst omfang. Ved vurderingen skal det tas i betraktning om lønnen er tilstrekkelig til søkerens

underhold.

       For arbeidstaker som er borger av Bulgaria eller Romania som ikke har hatt lovlig opphold i riket som

arbeidstaker i minst de tolv forutgående månedene, er det et vilkår for oppholdstillatelse at søkeren

fremlegger konkret tilbud om arbeid utstedt på fastsatt skjema fra arbeidsgiver eller standardisert

arbeidskontrakt undertegnet av søker og arbeidsgiver. § 2 første ledd nr. 1 annet til fjerde punktum gjelder

tilsvarende. Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid og lønns- og arbeidsvilkår må ikke være

dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted

og yrke, jf. lovens § 58a.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 161), 7 mai 2004 nr. 713, 10 aug 2007 nr. 954

(med virkning fra 1 aug 2007), 27 april 2009 nr. 483 (i kraft 1 mai 2009).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

Innholdet av oppholdstillatelse, jf. lovens § 54 og § 58a.

0 Overskriften endret ved forskrift 7 mai 2004 nr. 713.

§ 190. Varigheten av tillatelsen

       Første gangs oppholdstillatelse etter lovens § 51 gis for fem år, med mindre bestemmelsene i annet til

femte ledd kommer til anvendelse. Første gangs oppholdstillatelse etter lovens § 51, jf. § 58a, for

arbeidstaker som er borger av Bulgaria eller Romania, som ikke har hatt lovlig opphold i riket som

arbeidstaker i minst de tolv forutgående månedene, gis for ett år, med mindre bestemmelsen i annet ledd

kommer til anvendelse.

       Når arbeidsforholdet har en varighet av fra tre måneder til ett år, gis tillatelsen til utlending som nevnt

i § 175 tilsvarende varighet. Når arbeidsforholdet for arbeidstaker som nevnt i første ledd annet punktum

har en varighet av inntil ett år, gis tillatelsen tilsvarende varighet.

       Tillatelse til utlending som nevnt i § 176 første ledd bokstav b eller c, gis samme varighet som

tjenesteytelsen eller tjenestemottaket.

       Varigheten av første gangs tillatelse til utlending som nevnt i § 177 kan begrenses til to år dersom

søkeren ikke godtgjør at vilkårene for tillatelsen vil være oppfylt i fem år.

       Tillatelse til utlending som nevnt i § 178 gis for et tidsrom tilsvarende utdanningens varighet, likevel

ikke ut over ett år.
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       Første gangs oppholdstillatelse etter lovens § 52 gis for et tidsrom tilsvarende hovedpersonens

tillatelse, likevel slik at varigheten ikke overstiger utløpet av hovedpersonens tillatelse.

       Første gangs oppholdstillatelse etter lovens § 53 gis for fem år.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 177), 7 mai 2004 nr. 713, 10 aug 2007 nr. 954

(med virkning fra 1 aug 2007), 27 april 2009 nr. 483 (i kraft 1 mai 2009).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

§ 191. Innholdet av tillatelsen

       Tillatelsen gir rett til å ta opphold og til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i hele riket med

mindre noe annet fremgår av tillatelsen eller følger av norsk lovgivning. Tillatelsen danner ikke grunnlag

for bosettingstillatelse.

       Utlending som nevnt i § 178 kan bare ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet o.l., jf. § 175 og § 176

første ledd bokstavene a og b, i inntil halv stilling.

       De vilkår og begrensninger som er satt, skal fremgå av tillatelsen.

       Tillatelsen til visumpliktig utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, gir

adgang til gjentatte innreiser i riket i den tid den gjelder for, jf. § 112 annet ledd.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 178), 24 juni 2002 nr. 742 (i kraft 1 juli 2002,

endringsforskriften opphevet og deretter gjeninnført ved forskrift 24 mai 2005 nr. 500 pga delvis manglende hjemmel i

2002).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

Fornyelse av oppholdstillatelse, jf. lovens § 55 og § 58a.

0 Overskriften endret ved forskrift 7 mai 2004 nr. 713.

§ 192. Fornyelse av tillatelse

       Oppholdstillatelse etter lovens § 51, jf. § 58a, § 52 og § 53 fornyes etter søknad når vilkårene fortsatt

er oppfylt, jf. lovens § 55 første ledd. Fornyet oppholdstillatelse gis for fem år, med mindre

bestemmelsene i annet og tredje ledd kommer til anvendelse. Fornyet oppholdstillatelse for arbeidstaker

som er borger av Bulgaria eller Romania, som ikke har hatt lovlig opphold i riket som arbeidstaker i minst

de tolv forutgående månedene, gis for ett år, med mindre bestemmelsene i annet ledd kommer til

anvendelse.

       Ved fornyelse gis tillatelse til søker som nevnt i § 175 første ledd for det tidsrom det er søkt for når

varigheten av tidligere tillatelse og det tidsrom det er søkt om fornyet tillatelse for, til sammen ikke vil

overstige ett år. For arbeidstaker som nevnt i første ledd tredje punktum, gis tillatelse for et tidsrom

tilsvarende arbeidsforholdets varighet, ved arbeidsforhold av inntil ett år. Dersom søker som nevnt i § 175

første ledd har vært ufrivillig arbeidsledig i mer enn de siste tolv på hverandre følgende måneder, gis

tillatelsen for ett år ved første gangs fornyelse. Er søkeren ved tillatelsens utløp fortsatt arbeidsledig, gis

ikke fornyet tillatelse som arbeidstaker.

       Bestemmelsene i § 190 tredje, femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.

       Utløpet av den tidligere tillatelsen gir utgangspunkt for beregning av varigheten av fornyet tillatelse.
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       For øvrig gjelder bestemmelsene i § 191 om innholdet av tillatelsen tilsvarende.

0 Endret ved forskrifter 2 juni 1997 nr. 559, 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 179), 7 mai 2004 nr. 713, 1

juli 2005 nr. 799 (i kraft 18 juli 2005), 10 aug 2007 nr. 954 (med virkning fra 1 aug 2007), 27 april 2009 nr. 483 (i kraft 1

mai 2009).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

§ 193. Vedtaksmyndighet

       Vedtak om fornyelse av oppholdstillatelse treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. lovens § 50 femte

ledd.

       Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge søknader om fornyelse av tillatelse

etter lovens § 51, jf. § 58a, § 52 og § 53.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 180), 24 juni 2002 nr. 742 (i kraft 1 juli 2002,

endringsforskriften opphevet og deretter gjeninnført ved forskrift 24 mai 2005 nr. 500 pga delvis manglende hjemmel i

2002), 7 mai 2004 nr. 713.

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

Tilbakekall av oppholdstillatelse, jf. lovens § 56 og § 58a.

0 Overskriften endret ved forskrift 7 mai 2004 nr. 713.

§ 194. Tilbakekall

       Oppholdstillatelse til utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen kan

tilbakekalles dersom det foreligger forhold som nevnt i lovens § 13, med de begrensninger som følger av

lovens § 56 første ledd. Bestemmelsen i lovens § 56 første ledd om at oppholdstillatelsen ikke kan

tilbakekalles utelukkende med den begrunnelse at utlendingen er uforskyldt arbeidsledig, gjelder ikke for

arbeidstaker omfattet av lovens § 51 første ledd bokstav a som er borger av Bulgaria eller Romania, med

mindre utlendingen har hatt lovlig opphold i riket som arbeidstaker i minst de tolv forutgående månedene.

       Første gangs tillatelse til utlending som nevnt i § 175, § 176 og § 177 kan dessuten tilbakekalles

dersom utlendingen har oppholdt seg utenfor riket sammenhengende i mer enn seks måneder, såfremt

fraværet ikke skyldes verneplikt.

       § 50 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

0 Endret ved forskrifter 20 des 2000 nr. 1398 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 181), 24 juni 2002 nr. 742 (i kraft 1 juli 2002,

endringsforskriften opphevet og deretter gjeninnført ved forskrift 24 mai 2005 nr. 500 pga delvis manglende hjemmel i

2002), 7 mai 2004 nr. 713, 10 aug 2007 nr. 954 (med virkning fra 1 aug 2007), 27 april 2009 nr. 483 (i kraft 1 mai 2009).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

Kapittel 9. Forskrifter, ikrafttreden mv.

0 Overskriften tilføyd ved forskrift 1 juli 2005 nr. 799 (i kraft 18 juli 2005).

Forskjellige bestemmelser, jf. lovens § 59

0 Overskriften endret ved forskrift 1 juli 2005 nr. 799 (i kraft 18 juli 2005).
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§ 197a. Behandlingsgebyr

       For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse

betales et gebyr på 1.100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om

gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 1.100 kr pr. arbeidstaker. Ved første gangs søknad om

arbeids- eller oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i § 22 eller § 24 betales et gebyr på

3.000 kr. Ved søknad om bosettingstillatelse betales et gebyr på 1.600 kr.

       Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

a) søknad som gjelder barn under 18 år,

b) søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen om oppholdstillatelse

etter § 174 – § 189a eller fornyelse av slik tillatelse,

c) søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet mot

utsendelse etter lovens § 15 første ledd eller

d) 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.

e) søknad som er fremsatt i henhold til instruks fra departementet om midlertidig arbeids- eller

oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel.

       Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om asyl.

0 Tilføyd ved forskrift 29 aug 2003 nr. 1152 (i kraft 1 okt 2003). Endret ved forskrifter 23 april 2004 nr. 798 (i kraft 14 juni

2004), 24 aug 2005 nr. 1063 (i kraft 3 okt 2005), 12 des 2006 nr. 1400, 19 des 2006 nr. 1560 (i kraft 1 jan 2007), 24 mai

2007 nr. 544 (i kraft 1 juni 2007).

       Opphevet fra 1 jan 2010, jf ny forskrift 15 okt 2009 nr. 1286 med unntak for forhold som er omfattet av utlendingsloven
1988 § 58a.

Databasen sist oppdatert 8. nov 2011
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