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FAP 272-1

Utkom från trycket 1986-03-01

RPS F för polisens befattning med den yttre utlänningskontrollen
(passkontrollen); RPS FS 1986:4

utfärdade den 16 januari 1986.

Efter samråd med statens invandrarverk (SIV) meddelar rikspolisstyrelsen
med stöd av bemyndigandet i 87 § utlänningsförordningen (1980:377,
omtryckt 1984:933 - UtlF) följande föreskrifter.

1 Kontrollformer
1.1 Reguljär passkontroll

Förutom kontroll enligt 17 § UtlF av alla utlänningar som kommer från
ett utomnordiskt land skall kontrollen omfatta svensk medborgares
innehav av giltigt pass.

1.2 Stickprovskontroll enligt 18 § UtlF

Denna kontroll skall riktas mot andra utlänningar än medborgare i
Danmark, Finland, Island eller Norge. Därav följer att bl a en persons
utseende, klädsel, språk eller liknande, utgör kriterier för
passkontrollantens urval.

Skulle den som antas vara utlänning i samband med kontrollen göra
gällande att han är medborgare i ett nordiskt land, skall han beredas
tillfälle att styrka sitt påstående. Passkontrollanten skall genom
tillgängliga register, kontakt med referenser eller liknande, söka få
utlänningens påstående bekräftat.

2 Undersökning av bagageutrymmen m m i samband med intressekontroll;
8 § fjärde stycket utlänningslagen (1980:376, omtryckt 1984:595-UtlL)

Undersökningen får inte ske rutinmässigt. Åtgärden får endast ske i
syfte att förhindra illegal inresa. Normalt krävs att det finns en
anledning till misstanke om illegal inresa. Så kan exempelvis vara
fallet om det finns skäl att misstänka, att utlänningar vid en viss
tidpunkt och ett visst gränsavsnitt försöker att illegalt ta sig in
i landet, exempelvis genom att gömma sig i slutna utrymmen i bilar.

Sådan kontroll skall vid behov även utföras av polispatrull i närheten
av landgränsen.

3 Genomförande av inresekontroll

3.1 Kontroll av pass m m



Polismyndigheten skall förvissa sig om att utlänningen är försedd med
en pass- eller legitimationshandling, som kan godtas som pass i Sverige
och i de övriga nordiska stater, till vilka vederbörande ämnar bege sig.

3.2 Kontroll av passets giltighet

Polismyndigheten skall kontrollera att passet är giltigt tillräcklig tid
framöver.

Om det vid utlänningens inresa visar sig att giltighetstiden för hans
pass kommer att löpa ut under den tid han avser att vistas här, skall
han göras uppmärksam på förhållandet och anmodas att hos sitt lands
representation begära förlängning av giltighetstiden samt upplysas om
att han kan avvisas eller utvisas om han uppehåller sig i landet utan
giltigt pass.

3.3 Kontroll av identitet

Polismyndigheten skall kontrollera att identitet föreligger mellan
passinnehavaren och den person för vilken passet är utställt, d v s
jämföra fotografi och signalement i passet med innehavaren. Att
fingeravtryck och fotografi skall tas av den som vid sin ankomst
till riket inte tillförlitligen kan styrka sin identitet följer
av 1 § fingeravtryckskungörelsen (1947:950).

3.4 Kontroll av passets äkthet

Polismyndigheten skall kontrollera att passet inte är falskt eller
förfalskat, exempelvis genom att fotografiet har bytts ut eller
radering har gjorts beträffande namn, födelsetid eller giltighetstid.

Angående fingeravtryck och fotografi - se avsnitt 3.3.

3.5 Kontroll av passets skick

Polismyndigheten skall kontrollera att passet inte är oanvändbart på
grund av skadegörelse samt att det innehåller plats för erforderliga
anteckningar.

3.6 Kontroll av visering

Polismyndigheten skall kontrollera att utlänningen är försedd med
erforderlig visering till den eller de nordiska stater han har för
avsikt att besöka.

Om en utlänning är viseringsfri i Sverige men viseringspliktig i
ett annat nordiskt land som han har för avsikt att besöka skall
polismyndigheten upplysa utlänningen om i vilka nordiska stater
denne inte får resa in utan visering.

3.7 Återresetillstånd m m

Polismyndigheten skall beakta att en viseringspliktig utlänning, som
har gällande uppehållstillstånd (UT) i Sverige eller i en annan nordisk
stat, inte får resa in vare sig i Sverige eller i en annan nordisk stat
om han inte har visering eller återresetillstånd (ÅT) till den stat för
vilken UT gäller.

3.8 Kollektivpass



Polismyndigheten skall beakta att kollektivpass för viseringspliktiga
utlänningar skall vara försett med visering för inresa till Sverige
eller - om det avser utlänningar som inte är underkastade viseringstvång
- ett godkännande av en svensk beskickningschef eller konsul, som är
behörig att meddela visering eller av vederbörande myndighet i annat
nordiskt land. Ett sådant godkännande kan även tecknas av
polismyndigheten i den ort, där inresan sker.

Kontrollkort, varom föreskrivs i avsnitt 3.12, skall beträffande
kollektivpass endast avkrävas reseledaren. På kortet skall anges
antalet utlänningar (t ex reseledare plus tio polska medborgare)
samt kollektivpassets nummer.

Vid inresa skall ett exemplar eller en kopia av det utländska
kollektivpasset lämnas till polismyndigheten för vidare befordran
till Rikspolisstyrelsen, Kontrollkort, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.

3.9 Kontroll av vistelsetid

Polismyndigheten skall kontrollera - genom att studera in- och i
förekommande fall utresestämplarna i passet - att en viseringsfri
utlänning inte inom de senast förflutna sex månaderna har vistats inom
Norden sammanlagt mer än tre månader (30 § första stycket, 34 och 35 §§
UtlF).

Skulle det visa sig att utlänningen endast får uppehålla sig ytterligare
en kortare tid här innan skyldighet för honom att ha UT inträder,
skall polismyndigheten göra honom uppmärksam på detta och underrätta
honom om bestämmelserna i 33 § UtlF, om han har för avsikt att stanna
så länge att den uppehållstillståndsfria tiden kommer att överskridas.

3.10 Kontroll i passkontrollregistret

Polismyndigheten skall vid behov kontrollera om utlänningen förekommer
i passkontrollregistret (PK-registret), vilket utgör en utbyggnad av
datasystemet för personefterlysning. Om tillgång till PK-registret
saknas skall kontrollen i stället ske i U-boken och förekommande
spärrförteckningar.

En utvisad utlänning, som inte är nordisk medborgare men förekommer i
PK-registret och som vill resa in utan visering eller annat särskilt
tillstånd skall avvisas oavsett vilket nordiskt land han är utvisad
från.

3.11 Underlag för bedömning enligt 28 och 29 §§ UtlL

För att skapa underlag för bedömning av om en utlänning skall avvisas
enligt 28 eller 29 §§ UtlL skall polismyndigheten i förekommande fall
fråga utlänningen om syftet med besöket, hur länge han tänker stanna,
hur försörjningen är ordnad och om han har biljett för sin återresa.

3.12 Kontrollkort

Polismyndigheten skall avkräva en viseringspliktig utlänning uppgift på
särskild blankett (kontrollkort - RPS blankett 103.3) och senast
påföljande dag sända kontrollkortet till Rikspolisstyrelsen,
Kontrollkort, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.



3.13 Stämpling i pass och kontrollkort

Om de enligt 3.1.-3.12 vidtagna kontrollåtgärderna inte har gett
anledning till annat, skall polismyndighet som utför reguljär
passkontroll förse utlänningens pass och i förekommande fall även
kontrollkortet med en inresestämpel samt tillåta honom att resa
in i riket.

I samband med stickprovskontroll skall utlänningens pass förses med
polismyndighetens datumstämpel i stället för inresestämpel. Om det i
samband med kontrollen upprättas en skriftlig handling skall detta
anges med PM i anslutning till inrese-/datumstämpeln.

Andra legitimationshandlingar som godtas som pass skall förses med
stämpel om utrymme finns. Stämpling behöver inte ske i pass för
medborgare i de nordiska länderna.

Stämpling i pass och på kontrollkort skall göras med omsorg, så att
stämplarna blir tydliga och fullt läsbara. Inresestämpeln i passet skall
beträffande en viseringsskyldig utlänning om möjligt sättas intill den
svenska viseringen. För att underlätta kontrollen av tremånadersregelns
efterlevnad beträffande en viseringsfri utlänning skall såväl
inresestämplar som, i förekommande fall, utresestämplar placeras
i kronologisk ordning och på så sätt att utresestämpeln anbringas
i direkt anslutning till motsvarande inresestämpel.

Polismyndigheten skall noga kontrollera att kontrollkortet är
fullständigt och tydligt ifyllt samt att uppgifterna överensstämmer
med motsvarande uppgifter i passet. Därefter skall med ledning av
uppgifterna i passet på därför avsedd plats på kontrollkortet antecknas
de vistelsetillstånd utlänningen har i de nordiska staterna.

Den som utfört kontrollen skall sätta sitt signum vid inresestämpeln på
kortet.

3.14 Polismyndigheternas befattning med svenskt provisoriskt pass och
finskt nationalitetsintyg

Om en person vid inresa till Sverige legitimerar sig med ett svenskt
provisoriskt pass skall det omhändertas av polismyndigheten utom i det
fall då det är angivet i passet att det även gäller för utresa ur
Sverige.

Vid omhändertagandet av ett provisoriskt pass skall innehavaren
tillfrågas om sin fullständiga adress i Sverige. Passet skall därefter,
försett med polismyndighetens inresestämpel och uppgift om vederbörandes
adress, sändas till Rikspolisstyrelsen, rikskriminalsektionen,
utlänningsenheten, Box 12256, 102 26 STOCKHOLM.

Legitimerar sig en person vid inresa till Sverige med ett av en finsk
utrikesrepresentation utfärdat nationalitetsintyg, som gäller för resa
till Finland, skall intyget omhändertas av polismyndigheten. Därefter
skall intyget, försett med inresestämpel jämte uppgift om vederbörandes
adress i Finland, sändas till Inrikesministeriets utlänningsbyrå,
PL 291, SF-00171 HELSINGFORS 17.

4 Genomförande av utresekontroll

4.1 Kontrollens omfattning



När utresekontroll begärs hos en polismyndighet skall det anges hur
länge kontrollen skall pågå. Kontrollen får endast äga rum under så
lång tid som fordras för att uppnå syftet med densamma. Begäran skall
återkallas om syftet med kontrollen har uppnåtts före den angivna tiden.

Vid telefonbegäran om utresekontroll skall motringning ske.

4.2 Kontroll av pass

Polismyndigheten skall kontrollera att utlänningen innehar godtagbar
passhandling.

4.3 Kontroll av visering

Polismyndigheten skall kontrollera att en viseringsskyldig utlänning
har haft visering för Sverige eller om en viseringsfri utlänning har
överskridit den viseringsfria tiden.

I förekommande fall skall utlänningen underrättas om att han har
överträtt viseringsbestämmelserna och vistats i Sverige utan tillstånd.

4.4 Kollektivpass

Polismyndigheten skall, beträffande utlänningar med kollektivpass,
kontrollera att samtliga i passet upptagna personer reser ut.

Om någon inte skulle medfölja gruppen vid utresan, skall detta och
anledning därtill samt uppgift om utlänningens identitet och adress i
det nordiska passkontrollområdet snarast möjligt (under kontorstid)
anmälas till SIV och de övriga tillåtas resa ut.

4.5 Kontroll i passkontrollregistret

Polismyndigheten skall när så är påkallat kontrollera om utlänningen
förekommer i passkontrollregistret.

4.6 Stämpling i pass

När åtgärderna enligt 4.2-4.5 har vidtagits och hinder för utresa inte
föreligger skall polismyndigheten förse passet med utresestämpel.

Om, i samband med verkställighet av avvisning eller utvisning,
makulering av visering, UT eller AT inte har utförts enligt 78 § UtlF,
skall polismyndigheten utföra sådan.

5 Återlämnande av främlingspass (7 § UtlF)

På sista sidan av passet skall antecknas de omständigheter som har
legat till grund för omhändertagandet av passet. Anteckningen skall
kompletteras med utresestämpel och bestyrkas med signum av den som
utfört kontrollen.

6 Särskilda bestämmelser för flygpassagerare

6.1 Inresa

En person, som anländer med flyg till en nordisk flygplats från ett
utomnordiskt land, skall inresebehandlas först på den flygplats, där
han definitivt lämnar flygplanet.



Eftersom de flesta flygplan, som ankommer till Sverige från ett
utomnordiskt land, kan användas även för direkta resor mellan de
nordiska länderna, får detta till följd att varje resande med ett
sådant flygplan vid inresa i Sverige måste underkastas en viss kontroll.
En annan utlänning än nordbo, som ankommer med ett sådant flygplan skall
därför av polismyndigheten anmodas att förete sitt pass, så att han kan
inresebehandlas. Nordbor, som uppger att de kommer direkt från ett annat
nordiskt land och därför inte behöver ha pass, skall vid inresa i
Sverige uppmanas visa sina biljetter för att styrka att deras påstående
är riktigt.

6.2 Utresa

När utresekontroll enligt avsnitt 4 är anordnad skall utresebehandlingen
äga rum på den flygplats, där den resande först stiger på ett
flygplan för att bege sig till ett utomnordiskt land. Om han endast
skall resa till ett annat nordiskt land, skall någon utresebehandling
inte äga rum.

7 Särskilda bestämmelser för resande med fartyg

7.1 Inresa

Inresekontroll skall företas snarast efter fartygets ankomst.
Beträffande fartyg som utgått från utomnordisk hamn, skall endast de
passagerare inresebehandlas, som avslutar sin resa i den svenska hamnen.
Har ett sådant fartyg före sin ankomst till en svensk hamn anlöpt
en nordisk hamn och där tagit ombord passagerare, skall samtliga
passagerare som lämnar fartyget bli föremål för vissa kontrollåtgärder.
Andra passagerare än nordbor skall förete sina pass för polismyndigheten
så att inresebehandling kan ske. Beträffande nordbor, som påstår sig ha
följt med fartyget endast mellan nordiska hamnar, skall polismyndigheten
genom kontroll av passagerarlistan eller vederbörandes biljett förvissa
sig om att påståendet är riktigt.

7.2 Utresa

När utresekontroll är anordnad skall utresebehandlingen äga rum i den
svenska hamn där passagerare går ombord på ett fartyg med destination
till en utomnordisk hamn.

7.3 Landgångstillstånd för passagerare

Då SIV bemyndigat en polismyndighet att meddela landgångstillstånd får
en viseringspliktig utlänning, sedan passkontroll har ägt rum,
tillåtas gå i land utan visering. Han skall därvid tilldelas ett
s k landgångskort enligt ett speciellt formulär. Stämpling i passet
skall inte ske.

8 Särskilda bestämmelser för besättningsmän på fartyg

8.1 Avmönstring

När en anmälan om utländsk besättningsmans avmönstring enligt 20 §
fjärde punkten UtlF har getts in, skall polismyndigheten ta reda på
anledningen till avmönstringen. Utlänningen skall tillfrågas om sina
avsikter, d v s om han tänker söka ny hyra, om han ämnar resa till
hemlandet eller om han önskar avmönstra av någon annan anledning.

Tillåts en utländsk sjöman som har ankommit till landet som



besättningsman på ett svenskt fartyg att resa in, skall fartygets
befälhavare anmodas att inge en särskild anmälan om anställningens
upphörande (62 § UtlF).

8.2 Sjömansvisering

Ansökan om sjömansvisering skall göras på fastställd blankett (SIV 46).
Polismyndigheten skall, sedan ansökan beviljats, sända blanketten till
SIV.

Sjömansviseringen skall anbringas i sjömannens legitimationshandling
med särskild stämpel och erforderliga uppgifter antecknas på
kontrollkort.

9 Hamns huvudort

Polismyndigheten skall, i förekommande fall efter samråd med tullen och
försvarsområdesbefälhavaren, besluta vilket område som skall vara
hamnens huvudort. Till beslutet skall fogas en karta på vilken områdets
begränsningslinjer har ritats in.

10 Särskilda bestämmelser om utlänningar i fritidsbåtar

Kontroll av den utländska trafiken med fritidsbåtar skall ske när
anledning till detta uppkommer. Om det visar sig att utlänningarna är
viseringspliktiga och har viseringar, skall de uppmanas att iaktta
villkoren i viseringen.

Vid kontroll av utlänning på fritidsbåt skall hans passhandling förses
med stämpel, såvida inte hinder för inresa föreligger.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då de enligt
uppgift på dem utkommit från trycket i rikspolisstyrelsens
författningssamling och ersätter rikspolisstyrelsens cirkulärmeddelande
(CM) 6/83.
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