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Passlag (1978:302)
Allmänna bestämmelser
1§
[4601] Denna lag gäller i fråga om pass för svensk medborgare, där annat ej anges.
Om skyldighet för utlänning, som ankommer till Sverige eller uppehåller sig här,
att vara försedd med pass och om fall då svensk myndighet får utfärda pass för flykting
eller annan utlänning finns särskilda bestämmelser. Lag (1980:380).
Till 2 st
Anm. Se [4314] o.f.

2§
[4602] Pass utfärdas av passmyndighet.
Polismyndigheten är passmyndighet inom riket.
Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som passmyndighet
i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också
besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som
passmyndighet. Lag (2014:584).
3§
[4603] Pass utfärdas som vanligt pass eller särskilt pass.
Om annat inte följer av denna lag eller av föreskrifter som för särskilt angivna fall
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, utfärdas vanligt
pass med en giltighetstid av fem år eller, om sökanden inte har fyllt tolv år, tre år.
Vanligt pass ska gälla för resa till alla länder, om annat inte följer av denna lag och
sökanden inte har begärt att passets giltighetsområde begränsas.
Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra pass, tjänstepass eller
diplomatpass. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om särskilt pass. Det kan då föreskrivas att sådant pass
får utfärdas
1. som annat särskilt pass än de som anges i första meningen, och
2. för den som uppehåller sig utomlands och inte kan styrka sitt svenska
medborgarskap eller har förlorat svenskt medborgarskap utan att förvärva
medborgarskap i en annan stat. Lag (2016:135).
4§
[4604] Svensk medborgare har rätt att på ansökan erhålla vanligt pass, om annat ej
följer av denna lag.
Pass får återkallas endast på grunder som anges i denna lag.
5§
[4605] En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att medföra giltigt pass.
Första stycket gäller inte
1. mönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på fartyget eller fiskare
under yrkesutövning,
2. medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring ombord på luftfartyget,
om han eller hon har flygcertifikat eller därmed jämförlig handling,
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3. den som är medborgare även i en annan stat än Sverige och som medför
legitimationshandling som gäller som pass och är utfärdad av en myndighet i den
staten,
4. den som reser till någon av de stater mot vilka gränskontroll inte genomförs
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016
om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna),
eller
5. den som reser till en annan stat inom Europeiska unionen än en sådan stat som
avses i 4 och som medför ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet.
En svensk medborgare ska vid inresa från en annan stat medföra giltigt pass. Detta
gäller dock inte
1. om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat sätt, exempelvis genom
uppvisande av ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet, eller
2. vid inresa från en stat mot vilken gränskontroll inte genomförs enligt kodexen
om Schengengränserna. Lag (2018:31).
5a§
[4606] Polismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.
Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran
1. överlämna passet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en
tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
2. låta en befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och en bild
i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att dessa motsvarar de
fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i passet.
Den som enligt 5 § i stället medför ett identitetskort utfärdat av en passmyndighet
ska på begäran
1. överlämna identitetskortet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant
eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
2. låta en befattningshavare enligt 1 ta en bild i digitalt format av hans eller hennes
ansikte för kontroll av att denna motsvarar den ansiktsbild som finns sparad i
identitetskortet.
När en kontroll enligt andra stycket 2 eller tredje stycket 2 har genomförts, ska
fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som då har tagits fram
omedelbart förstöras. Lag (2015:336).
Passansökan
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