
BEGÄRAN OM UTDRAG 
från belastningsregistret enligt 9 § andra stycket lagen (1998:620) 
om belastningsregister för att kunna ta till vara sin rätt i främmande 
land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där.

Sida 1 (3)

Datum

4421

Postadress
Polismyndigheten
Box 740, 981 27 KIRUNA

Telefon
+46 77 114 14 00

E-postadress
utlandsutdrag@polisen.se

Kopia på personbevis eller kopia på pass 
ska bifogas begäran om du inte uppger 
fullständigt svenskt personnummer.

POLISMYNDIGHETEN
Utlandsutdrag
Box 740
981 27 KIRUNA

Fält markerade med * behöver Du bara fylla i om Du är 
medborgare i Storbritannien eller ett  EU-land utanför 
Sverige

Dina personuppgifter (Texta tydligt)
Personnummer eller samordningsnummer Efternamn Samtliga förnamn

Adress Postnummer Ort Land

*Kön

Man Kvinna

Födelseplats (ort och land)

*Moderns namn *Faderns namn

*ID-nummer/utländskt personnummer Telefonnummer E-postadress

*Kryssa i rutan om Du är medborgare i Storbritannien eller ett EU-land utanför Sverige

*Medborgarskap 1: Medborgarskap 2: Medborgarskap 3:

Välj önskat leveranssätt 1:a klassbrev Rekommenderad post

Antal utdrag exemplar. (om du vill ha fler än ett utdrag tillkommer 225 kr/utdrag)

Avisering
Avisering skickas ut när vi registrerat din begäran. 

Aviseringsadress (om annan än din hemadress). Texta tydligt. 

Namn ............................................................................................. 

Adress ........................................................................................... 

Postnummer .........................  Ort ................................................. 

Land .............................................................................................. 

E-postadress .................................................................................

Leverans
Utdraget skickas ut när vi mottagit din betalning. 

Leveransadress (om annan än din hemadress). Texta tydligt. 

Namn ............................................................................................. 

Adress ........................................................................................... 

Postnummer .................................................................................. 

Ort ................................................................................................. 

Land ..............................................................................................

OBS! Första delen av utdraget ur belastningsregistret erhålls alltid på fem språk. Eventuella belastningar (domar) översätts 
inte till andra språk utan redovisas endast på svenska i registerutdraget.

Jag ansöker om att få ett flerspråkigt standardformulär - översättningsstöd bifogat 
till mitt utdrag. Översättningsstödet ska användas i följande EU-land

Land (inom EU)

Vid beställning av översättningsstöd tillkommer en ytterligare kostnad om 225 kr.

Underskrift Sökandens namnteckning (obligatorisk)
Datum Ort

Namnförtydligande

Vi godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.

Registerutdragen skickas endast med post.
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Sida 2 (3)INSTRUKTION FÖR FORMULÄR PM 442.1 
"Begäran om utdrag ur belastningsregistret för ändamål  
 i annat land"

Allmänna information
Den här blanketten är till för dig som vill begära ett utdrag ur belastningsregistret enligt 9 § andra stycket 
laget (1998:620) om belastningsregistret för att kunna ta till vara sin rätt i främmande land eller få tillstånd 
att resa in, bosätta sig eller arbeta där. 

Utdraget utfärdas alltid på fem språk: svenska, engelska, tyska, franska och spanska. 
Eventuella belastningar redovisas bara på svenska 

Normal handläggningstid är ca 2 veckor men om formuläret är ofullständigt ifyllt eller otydligt kan det ta längre tid.  

Fält markerade med * behöver du bara fylla i om du är medborgare i Storbritannien eller ett EU-land utanför Sverige.

Dina personuppgifter
Personnummer  Ange ditt personnummer eller samordningsnummer. 

Om du inte har ett svenska personnummer eller samordningsnummer 
anger du ditt födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) och bifogar en kopia på ditt pass 
personbevis. Om du inte har svenskt personnummer kommer ditt utdrag att ha en 
stämpel med texten "Identity uncertain, complete Swedish ID number missing". 

Efternamn och förnamn Var noggrann med att ange ditt fullständiga namn (alla 
för- och efternamn).

Adress  Ange din hemadress inkl. postnummer, postort och land. 

*Kön Ange ditt kön genom att kryssa i en ruta. 

Födelseplats  Ange den ort och det land där du är född. 

*Faderns namn Ange din fars för- och efternamn. 

*Moderns namn Ange din mors för- och efternamn. 

*ID-nummer/utländskt Ange ditt utländska personnummer/ID-nummer, om du har ett. 
personnummer

Telefonnummer  Ange ditt telefonnummer. 

E-postadress Ange din e-postadress. 

*Kryssrutan om Kryssa i rutan om du är medborgare i Storbritannien eller ett EU-land utanför Sverige. 
medborgarskap I enlighet med internationella avtal ska Polismyndigheten begära registerutdrag från 

Storbritannien trots att det inte är ett EU-land. 

*Medborgarskap Här anger du det land/länder som du är medborgare i. Länder som ska anges är 
Storbritannien samt EU-länder utanför Sverige. Du kan ange upp till tre länder.  

Leveranssätt Markera önskat leveranssätt. 1:a klassbrev levereras i din brevlåda. Rekommenderad post 
hämtas normalt hos postens ombud mot uppvisande av legitimation. 

Avgift  Ange den adress du vill att aviseringen ska skickas till (om annan än din hemadress). 
Information om avgifter finns nedan. Aviseringen skickas när vi registrerat din ansökan.  
Om du anger en e-postadress kommer vi att skicka aviseringen till den. 

Leveransadress Ange den adress du vill att utdraget ska skickas till (om annan än din hemadress). 
Utdraget skickas efter att vi mottagit din betalning. 

Antal utdrag Här anger du hur många utdrag du önskar.
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Sida 3 (3)INSTRUKTION FÖR FORMULÄR PM 442.1 
"Begäran om utdrag ur belastningsregistret för ändamål  
 i annat land"

Översättningsstöd/ Du som är svensk medborgare kan ansöka om att få ett 
Flerspråkigt standard- översättningsstöd bifogat till ditt utdrag för utlandsändamål. 
Formulär Det enda syftet med det flerspråkiga standardformuläret är att det ska 

underlätta översättningen av handlingen till vilken det är bifogat, formuläret kan inte 
användas som en fristående handling. Formuläret kan endast användas inom EU. 
Kostnaden för det flerspråkiga standardformuläret är 225 SEK. 
Mer information hittar du på www.polisen.se

Kostnad/utdrag 1:a klassbrev Rekommenderad Post 
Sverige 225 kr 5 kr 46 kr

Europa 225 kr 10 kr 87 kr

Nordamerika/ 
Mellanöstern 225 kr 10 kr 87 kr

Övriga världen 225 kr 10 kr 87 kr 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig 
lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning. Dina 
personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna 
handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 
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