
FÖRORDNING (1997:691) OM AVGIFTER VID UTLANDSMYNDIGHETERNA 

GÄLLER FRÅN OCH MED SEPTEMBER 2019 UD-kurs ago-19
Ansökningsavgifter 0,093746

Pass m.m. SEK EUR
Vanligt pass                                               1400 131
Provisoriskt pass                                             1600 150
Nationellt ID-kort 1400 131
Europeiska unionens provisoriska resehandling                   500 47
Främlingspass                                                   750 70
Provisoriskt främlingspass                                      500 47
Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett
   särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige u.a.
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet            150 14
Utlämnande av främlingspass utfärdat för utlänning som med
   stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige u.a.

Visering

Visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)

Visering för inresa och vistelse i Sverige för person som är 13 år el äldre              60
Visering för barn 6-12 år 35
Visering för barn under sex år u.a.
Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt
   regeringsbeslut överförs till Sverige u.a.
Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö u.a.
Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation
   eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige u.a.
Visering för barn under sex år u.a.
Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och
   medföljande lärare som företar resor för studier eller utbildning u.a.
Visering för forskare som avser att bedriva vetenskaplig forskning inom
   den europeiska unionen u.a.
UD-visering                                                    u.a.

För medb. i följande länder tas avgift ut med 35 euro i stället för 60 euro
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Moldavien, Montenegro,
Ryssland, Serbien, Ukraina

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år         1000 94
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år   500 47
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskrafts- 
   invandring enl. 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket
   utlänningslagen (2005:716)
   - om ansökan inte avser förlängning av ett tillstånd avseende
   samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett
   tidigare tillstånd avser 2000 187
   - om ansökan avser förlängning av ett tillstånd avseende
   samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett 
   tidigare tillstånd avser 1000 94
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
   för att bedriva näringsverksamhet 2000 187
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap.
   3 och 3a §§ utlänningslagen (2005:716) för personer som fyllt 18 år 1500 141



Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 
   3 och 3a §§ utlänningslagen för personer som inte fyllt 18 år 750 70
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 
   5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3a § första stycket 1 utlänningslagen 
(2005:716) på grund av familje- 
   anknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
   4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller motsv. äldre bestämmelser u.a.
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 
   5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3a § första stycket 1    
utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en 
   utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av
   2 kap. 5b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess
   lydelse från och med den 15 november 2005 u.a.
Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till
   medborgare i en EES-stat u.a.
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet
   mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
   sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer u.a.
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid
   Världssjöfartsuniversitetet i Malmö u.a.
Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan
   svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier
   för studier i Sverige u.a.
Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol har utvisats på
   grund av brott och som kan beviljas sådant tillstånd enligt 
   12 kap. 16 b § utlänningslagen
   (2005:716) u.a.

Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd utgår
   endast en avgift

Vid en ansökan om upphålls-/arbetstillstånd för sökande inom det
nordiska viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1000 kr för personer
som fyllt 18 år och 500 kr för personer som inte fyllt 18 år.

Medborgarskapsärenden

Anmälan enligt 5 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap     175 16
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)               1500 141
Avgift skall inte tas ut av den som är statslös och som fått
flyktingförklaring eller resedokument av svensk myndighet.

Sjöfart m.m.
Skeppshandlingar o.d.
Tillfällig nationalitetshandling                                500 47
Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats
   av annan myndighet 150 14
Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på
flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta.
Sjöförklaring, förrättningen inklusive förrättningsprotokoll    1500 141

Intyg o.d.
Levnadsintyg u.a.
Rekommendation i form av intyg                             120 11
Intyg om innehållet i svensk lag                             175 16
Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt (även bestyrkt kopia) 120 11
Om överenskommelse har träffats med främmande stat be-
träffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats.

Körkort



Utlämnande av körkort                                           400 37
   om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige              150 14
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort
får behålla 150 kr/14 Euro av denna avgift

Vigsel/Registrering av partnerskap
Vigselförrättning/Registreringsförrättning inklusive protokoll                         600 56
Avgift betalas inte om någon av parterna har sitt hemvist
inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.
Intyg hindersprövning/äktenskapscertifikat utf. av UM 120 11
Äktenskapscertifikat (utfärdat av UD) 220 21

Avgifter för kopior, översättning, delgivning m.m.
Skall avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för
varje påbörjad sida. Fullskriven sida i maskintext bör i medeltal
ha minst 25 rader med minst 48 bokstäver.

Upptagande av förklaring m.m.
Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i
   enskild angelägenhet, varje sida 50 5

Kopior o.d.
För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter av upptag-
   ning för automatisk databehandling skall avgift tas ut om en
   beställning omfattar tio sidor eller mer.
   Tio sidor                                                       50 5
   varje sida därutöver                                          2 0,20
Avskrift av allmän handling, per påbörjad fjärdedels arbetstimme 90 8
Utskrift av ljudbandsupptagning, per påbörjad fjärdedels arbetstimme 90 8
Kopia av videobandsupptagning, per band                         600 56
Kopia av ljudbandsupptagning, per band                      120 11

Översättning
Översättning jämte bestyrkande, för varje grupp om 100 ord
   eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt
   fall till kompetent översättare på platsen     200 19
Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord         160 15

Delgivning
Delgivning av handling och bevis om delgivningen                250 23

Särskild avgift
Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje
   påbörjad timme 200 19

Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje
   påbörjad timme 100 9
   för en dag dock högst                                           500 47



Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje
   påbörjad timme 500 47

Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid
åtgärd utom tjänstelokalen skall sökanden även betala
ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom
stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för
hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd
tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms
ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En
honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett
honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter
för kost och logi.
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